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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ  
МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ІНВЕСТИЦІЙ

ANALYSIS OF CURRENT TRENDS  
OF INTERNATIONAL INVESTMENT MARKET

АНОТАЦІЯ
Світова торгівля, науково-технічна діяльність та інвес-

тування є домінуючими формами економічного співробітни-
цтва. У статті зазначається, що глобальні потоки прямих іно-
земних інвестицій у 2016 році зменшилися на 13% порівняно 
з 2015 роком і становили 1,52 трлн. дол. США. Вказується, що 
динаміка обсягів іноземних інвестицій в економічно розвинені 
країни світу характеризувалася суттєвими регіональними від-
мінностями. Результати дослідження засвідчили, що Україна 
займає низькі позиції серед країн-реципієнтів іноземних інвес-
тицій. Вказується, що з метою збільшення обсягу іноземних 
інвестицій в економіку нашої країни важливим є формування 
адекватної інвестиційної політики.

Ключові слова: інвестиція, ринок інвестицій, політика, 
конкуренція, глобалізація.

АННОТАЦИЯ
Мировая торговля, научно-техническая деятельность 

и инвестирование являются доминирующими формами эко-
номического сотрудничества. В статье отмечается, что гло-
бальные потоки прямых иностранных инвестиций в 2016 году 
уменьшились на 13% по сравнению с 2015 годом и составили 
1,52 трлн. долл. США. Указывается, что динамика объемов 
иностранных инвестиций в развитые страны мира характери-
зовалась существенными региональными различиями. Резуль-
таты исследования показали, что Украина занимает низкие 
позиции среди стран-реципиентов иностранных инвестиций. 
Указывается, что с целью увеличения объема иностранных 
инвестиций в экономику нашей страны важным является фор-
мирование адекватной инвестиционной политики.

Ключевые слова: инвестиция, рынок инвестиций, полити-
ка, конкуренция, глобализация.

АNNOTATION
World trade, scientific and technical activities and invest-

ment are dominant forms of economic cooperation. In the ar-
ticle it is noted that global flows of direct foreign investments in 
2016 decreased by 13%, as compared to 2015, and amounted up 
to 1.52 trillion USD. It is indicated that the dynamics of volumes 
of foreign investments in the economically developed countries of 
the world has been characterized by significant regional differenc-
es. The results of the survey carried out have shown that Ukraine 
occupies a low position among the recipient countries of foreign 
investments. It is stated that in order to increase the volume of 
foreign investments into the economy of our country, it is important 
to form an adequate investment policy.

Key words: investment, investment market, policy, competi-
tion, globalization.

Постановка проблеми. Процеси взаємо-
залежності національних економік охопили 
фактично всі країни світу. Світова торгівля, 
науково-технічна діяльність та інвестування 
є домінуючими формами економічного спів-
робітництва. Підвищення рівня конкуренто-
спроможності вітчизняної економіки зумовлює 
необхідність подальшої інтеграції у глобальне 
економічне середовище, важливим елементом 
якого є міжнародні інвестиційні відносини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Різним аспектам інвестування присвячено на-
укові праці зарубіжних та вітчизняних вчених-
економістів. Так, зокрема, теорію інвестування 
ґрунтовно викладено у працях А. Пересади [1], 
Дж. Хірта [2].

Результати досліджень впливу інвестицій на 
розвиток країн та залежності обсягу їх залучен-
ня від політичних факторів наведено у [3]. Ко-
лективом авторів [4] детально проаналізовано 
чинники, які визначають вибір стратегії інвес-
тування. Теоретичні гіпотези авторів доповню-
ються результатами емпіричних досліджень, 
які засвідчують суттєві зміни в регіональному 
розподілі прямих іноземних інвестицій.

Регіональні аспекти інвестування в Україні 
досить повно розкриті науковцями: П. Курмає-
вим [5], Л. Федуловою [6].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Водночас динамізм глобаль-
них економічних процесів зумовлює необхід-
ність дослідження основних тенденцій руху 
інвестиційних ресурсів у контексті конкретної 
економічної ситуації.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є аналіз сучасних тенден-
цій та визначення перспектив розвитку міжна-
родного ринку інвестицій.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Протягом останніх десятиліть відбувається по- С
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Світове гоСподарСтво  
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стійна зміна основних тенденцій міжнародних 
економічних відносин. У цьому контексті до-
цільно погодитися з тим, що характер та осо-
бливості сучасної системи міжнародних еко-
номічних відносин багато в чому зумовлені 
ключовими тенденціями міждержавного інвес-
тиційного співробітництва, що викликано по-
силенням глобалізації на всіх рівнях [6, с. 27].

Сучасні тенденції в інвестиційній сфері ста-
ють визначальним фактором глобалізації, а гло-
балізаційні фактори – найважливішими в ін-
вестиційних процесах [7].

Глобальні потоки прямих іноземних інвести-
цій у 2016 році зменшилися на 13% порівняно 
з 2015 роком і становили 1,52 трлн. дол. США 
[8, с. 1].

Це було зумовлено, зокрема, низькими 
темпами глобального економічного зростання 
та світової торгівлі. Зазначені процеси не но-
сили характеру рівноцентризму, а мали визна-
чену локалізацію в окремих країнах.

Динаміка обсягів іноземних інвестицій 
в економічно розвинені країни світу характери-
зувалася суттєвими регіональними відмінностя-
ми. Так, наприклад, прямі іноземні інвестиції 
в економічно розвинені країни Європи знизи-
лися на 29% до 385 млрд. дол. США. Водно-
час спостерігалося зростання інвестиційних 
потоків до Північної Америки (+6%) та значне 
збільшення інвестицій в інші розвинені країни 
(переважно в Австралію та Японію).
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Рис. 1. Розподіл інвестицій між групами країн  
за рівнем економічного розвитку, млрд. дол. США

Джерело: складено автором на основі [8, с. 1]

Уповільнення темпів економічного зростання 
та падіння цін на сировину привело до зменшен-
ня обсягів іноземних інвестицій до країн, що роз-
виваються. Їх притік до цих країн скоротився на 
20% (переважно в країни Латинської Америки 
та Карибського басейну). Упродовж 2016 року 
спостерігалося загальне скорочення на 44% кіль-
кості транскордонних операцій зі злиття та по-
глинання в країнах, що розвиваються.

Як зазначається у [6, с. 31], багато країн, 
що розвиваються, мають труднощі із залучен-
ням міжнародного фінансування для довгостро-
кових виробничих інвестицій. Факторами, які 

негативно позначаються на характері міжна-
родних потоків інвестицій, є поведінка спожи-
вачів, волатильність валютних ринків і геополі-
тична нестабільність.

Обсяги прямих іноземних інвестицій в кра-
їни з перехідною економікою зросли протягом 
2016 року на 38% [8, с. 2]. Найкраща динаміка 
спостерігалася у Казахстані.

Умови на світовому ринку й у національних 
економіках адекватно відображають суттєву за-
цікавленість країн із перехідною/транзитивною 
економікою у збільшенні обсягів залучення іно-
земних інвестицій [6, с. 27].

У цьому контексті доцільно зазначити, що 
динаміка зростання обсягів інвестиційних ре-
сурсів у країни з перехідною/транзитивною 
економікою суттєво залежить від двох основних 
факторів, таких як:

– державна політика щодо інвесторів-нере-
зидентів;

– стратегія ТНК.
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Рис. 2. Залучення інвестицій  
окремими країнами світу, млрд. дол. США

Джерело: складено автором на основі [8, с. 3]

Частка розвинутих економік у структурі іно-
земних інвестицій загалом, за оцінками, зросла 
протягом 2016 року до 57%.

Результати аналізу засвідчують, що Спо-
лучені Штати Америки залишаються найбіль-
шим реципієнтом прямих іноземних інвести-
цій, залучивши приблизно 385 млрд. дол. США 
(рис. 2), на другій позиції – Велика Британія – 
179 млрд. дол. США. КНР – на третьому місці 
з показником 139 млрд. дол. США [8, с. 3].

Як свідчать дані рис. 2, Україна займає 
низькі позиції серед країн-реципієнтів інозем-
них інвестицій. Протягом 2010-2016 років від-
булося зменшення на 7,3% обсягу іноземного 
інвестування.

У табл. 1 наведено інформацію щодо галузе-
вого розподілу іноземних інвестицій.

Статистичні дані засвідчують зменшення пи-
томої ваги металургії (з 45% інвестицій у пе-
реробну промисловість у 2010 році до 20,3% 
у 2016 році). Натомість суттєво зросла частка 
харчової промисловості (з 17,7% інвестицій 
у переробну промисловість у 2010 році до 32,1% 
у 2016 році). Динаміка інвестицій у машинобу-
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дування та галузі, які визначають інновацій-
ний розвиток, залишилася стабільно низькою.
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Рис. 3. Прямі інвестиції (акціонерний капітал)  
із країн світу в економіці України

Джерело: складено автором на основі [9]

Вищезазначені тенденції засвідчують помір-
ний вплив інвестиційних процесів в Україні на 
динаміку технологічної модернізації національ-
ної економіки. Високі темпи економічного зрос-
тання минулих років не ґрунтуються на онов-
ленні технологій та інноваціях, які в сучасному 
світі забезпечують конкурентоспроможність на-
ціональних економік [5, с. 168].

Водночас в умовах глобалізації світового гос-
подарства і поширення інтеграційних зв’язків 
рівень розвитку країни певною мірою зале-
жить від того, наскільки ефективно вона ви-
користовує можливості міжнародних ринків, 
особливо ринків капіталів. Процесу залучення 
та використання іноземних інвестицій в Укра-
їні притаманні як позитивні, так і негативні 
характеристики, що є наслідком недостатнього 
комплексного дослідження особливостей між-
народних процесів інвестування та впливу ПІІ 
на соціально-економічний розвиток України 
та її регіонів [6, с. 38].

Висновки. Прогнозні розрахунки вказують 
на відновлення зростаючої динаміки прямих 
іноземних інвестицій у 2017 році. На цей по-
казник буде впливати прискорення економічно-
го зростання до 3,4% порівняно з показником 
2016 року – 3,16% [8, с. 3].

До каталізаторів зростання світової еконо-
міки відносять ріст цін на сировину, особли-
во на сиру нафту. Згідно зі звітом U.S. Energy 
Information Administration [11] світові ціни 
на нафту марки Brent у 2017 році зростуть на 
19,2%, газ – на 6,8%, вугілля – на 2,2%. Одно-
часно прогнозується збільшення фінансування 
проектів «зеленої» економіки в середньому на 
7% порівняно із п’ятивідсотковим зростанням 
у 2016 році.

Економічна активність сприятиме зростан-
ню в 2017 році обсягів світової торгівлі на 3,8% 
порівняно з 2,3% у 2016 році. Вищеописане 
і буде визначати динаміку глобальних потоків 
прямих іноземних інвестицій, які, згідно з роз-
рахунками UNCTAD [8], зростуть на 10% про-
тягом 2017 року.

Саме тому з метою збільшення обсягу іно-
земних інвестицій в економіку нашої країни 
надзвичайно важливим є формування адекват-
ної інвестиційної політики.

Доцільно погодитися з колективом науков-
ців [13], що інвестиційна політика України має 
відповідати таким вимогам:

– забезпечувати рівність, взаємовигідність 
і еквівалентність міжнародної економічної вза-
ємодії суб’єктів зовнішньоекономічної діяль-
ності України;

– бути гарантом залучення іноземних капі-
талів;

– реалізувати заходи державної структурної 
політики на основі врахування пріоритетів еко-
номічного розвитку та спрямування інвестицій-
них потоків у цьому напрямі;

Таблиця 1
Галузевий розподіл іноземних інвестицій в Україні
Галузь 2012 2013 2014 2015 2016

Усього 48 197,6 51 705,3 53 704,0 40 725,4 36 154,5
Сільське, лісове та рибне господарство 725,3 717,8 776,9 617,0 502,2
Промисловість 17 303,8 18 031,1 17 681,4 12 419,4 9893,6
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 4595,7 4510,8 5004,4 3126,2 1868,7
Переробна промисловість, із них: 12 394,2 12 899,3 12 004,6 8797,6 7531,9
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових 
виробів

2194,2 3040,6 3228,0 2706,4 2419,0

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної продукції

1206,5 1381,7 1484,3 1179,2 1079,8

Металургійне виробництво, виробництво готових мета-
левих виробів, крім виробництва машин і устатковання

5585,2 5175,3 3354,6 2181,3 1533,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів

5346,1 6070,6 6807,8 6037,6 5247,4

Інформація та телекомунікації 1982,7 1840,4 1894,7 1646,2 2089,4
Фінансова та страхова діяльність 12 908,1 13 094,9 12 261,4 8 790,3 8 382,0
Операції з нерухомим майном 3508,9 3878,3 4768,3 3979,4 3882,1
Професійна, наукова та технічна діяльність 2072,5 2831,0 4006,8 2634,5 2222,6
Інші галузі 4350,20 5241,20 5506,70 4601,00 3935,7
Джерело: [10]
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– забезпечувати формування та стабілізацію 
інвестиційної інфраструктури, що сприятиме за-
провадженню особливих, контрольованих дер-
жавою режимів для іноземних інвестиційних 
інституцій, банків, страхових компаній тощо.

На нашу думку, серед пріоритетних об’єктів 
для залучення іноземних інвестицій можуть бути:

– проекти, пов’язані з упровадженням аль-
тернативних джерел енергії;

– проекти інформатизації суспільства;
– проекти, пов’язані з функціонуванням роз-

поділених баз даних;
– проекти інноваційного підприємництва.
Врахування вищезазначених пріоритетів 

створить передумови для підвищення рівня 
конкурентоспроможності нашої країни на сві-
товому ринку інвестицій.
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ЕТАПИ РОЗВИТКУ Ф’ЮЧЕРСНОЇ ТОРГІВЛІ  
НА СВІТОВОМУ БІРЖОВОМУ РИНКУ

STAGES OF FUTURES TRADE DEVELOPMENT  
IN THE WORLD EXCHANGE MARKET

АНОТАЦІЯ
У статті висвітлено економічну сутність ф’ючерсної тор-

гівлі. Розглянуто еволюцію етапів розвитку світового біржово-
го ринку ф’ючерсних контрактів. Охарактеризовано основні 
функції, які виконує ф’ючерсна торгівля у ринковій економіці. 
Проаналізовано кількісні показники світової біржової торгівлі 
ф’ючерсними контрактами в сучасних умовах.

Ключові слова: ф’ючерсна торгівля, ф’ючерс, ф’ючерсна 
біржа, біржовий ринок, товарні та фінансові активи.

АННОТАЦИЯ
В статье освещена экономическая сущность фьючерсной 

торговли. Рассмотрена эволюция этапов развития мирового 
биржевого рынка фьючерсных контрактов. Охарактеризованы 
основные функции, которые выполняет фьючерсная торговля 
в рыночной экономике. Проанализированы количественные 
показатели мировой биржевой торговли фьючерсными кон-
трактами в современных условиях.

Ключевые слова: фьючерсная торговля, фьючерс, 
фьючерсная биржа, биржевой рынок, товарные и финансо-
вые активы.

ANNOTATION
The article describes the economic essence of futures trading. 

The evolution of the stages of the world futures market develop-
ment is considered. The main functions performed by futures trad-
ing in market conditions are described. The quantitative indexes of 
the world exchange trading of futures contracts in modern condi-
tions are analyzed.

Key words: futures trading, futures, futures exchange, ex-
change market, commodity and financial assets.

Постановка проблеми. Налагодження рин-
кових засад економіки потребує швидких 
трансформаційних змін та реформування усіх 
складників економічної системи з урахуван-
ням зарубіжного досвіду. Нині світові глобалі-
заційні процеси вимагають швидкої адаптації 
до нових конкурентних умов світового госпо-
дарювання. За таких умов ф’ючерсна торгівля 
є ключовим фактором ефективного розвитку 
світового біржового ринку, а її швидкий дина-
мічний розвиток потребує постійного вивчення 
у сучасних умовах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження ф’ючерсної торгівлі можна зна-
йти як у класичних працях економістів, так 
і у сучасних наукових надбаннях зарубіжних 
та вітчизняних науковців А. Буреніна, С. Вай-
на, О. Дегтярьової, В. Еворса [8], Л. Ібрагі-
мової, Н. Калдора, Дж. Кейнса, Р. Колба, 
Р. МакДональда, Дж. Маршалла, Л. Примост-
ки, Дж. Сантос [7], М. Солодкого [5], О. Сохаць-
кої [6], Л. Дж. Телсера, Дж. Хікса, Дж. Халла 

та інших. Водночас багато питань все ще за-
лишаються недослідженими, зокрема, вплив 
трансформаційних змін ф’ючерсної торгівлі 
в умовах посилення глобалізаційних процесів 
на національні товарні та фінансові ринки.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є дослідження етапів 
розвитку ф’ючерсної торгівлі на світовому бір-
жовому ринку, що дасть змогу з’ясувати транс-
формаційні зміни основних функцій та стратегій 
використання ф’ючерсних контрактів у зарубіж-
ній практиці та адаптувати до сучасних умов 
формування ф’ючерсного сегменту в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У країнах із ринковою економікою ф’ючерсна 
торгівля на біржовому ринку відіграє важливу 
роль у процесах прозорого і конкурентного ці-
ноутворення, що забезпечує формування світо-
вих цін на товарних і фінансових ринках.

У сучасних умовах ринкового господарювання 
ф’ючерсна торгівля представляє собою організо-
вану форму торгівлі ф’ючерсними контрактами 
на біржах і є ключовим елементом у забезпечен-
ні цінової рівноваги. У зв’язку із цим більшість 
країн на шляху до формування ринкових від-
носин намагалися переймати позитивний досвід 
і розвивали свої національні ф’ючерсні ринки 
(Бразилія, Росія, Індія, Китай та інші).

Дослідження зарубіжного досвіду станов-
лення та розвитку ф’ючерсної торгівлі вказує 
на довготривалу історію)від укладання перших 
прототипів строкових угод у Месопотамії до 
сучасних торгів на електронних біржових май-
данчиках) (рис. 1).

Еволюційний ланцюжок виникнення стро-
кових біржових контрактів або деривативів 
починається саме з форвардних контрактів, 
особливість яких полягає у можливості відстро-
ченої поставки товарів. Саме форвардні контр-
акти стали передумовою для впровадження 
ф’ючерсної торгівлі. Тому у працях багатьох 
науковців вказується, що ф’ючерсний контракт 
є стандартизованою формою форварда.

Р. Колб зазначає, що ф’ючерсний контракт 
є різновидом форвардного контракту або угоди, 
яка досягається у будь-який час і передбачає 
здійснення поставки певного товару на вказа-
ний час у майбутньому за ціною, яка форму-
ється в момент укладання контракту. Тобто 
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ф’ючерсний контракт представляє собою фор-
вард, який реалізується на організованому рин-
ку – біржовому. При цьому умови укладання 
та виконання угоди строго регламентуються 
правилами торгівлі на біржі [1, с. 10].

Перший етап розвитку ф’ючерсної торгівлі 
став передумовою для впровадження торгівлі 
ф’ючерсними контрактами. Необхідно зазна-
чити, що зародження ф’ючерсної торгівлі, як 
і біржової загалом, було розпочате на ринку 
сільськогосподарської продукції. Історія ви-
никнення строкових угод відноситься до анти-
чних часів. Перші згадки знайдені істориками 
в ХVІІІ ст. до нашої ери у Месопотамії. Шостий 
вавилонський цар Хаммурапі вперше в історії 
видав законодавчі акти, зведені в Кодекс Хам-
мурапі. Одна з частин цього кодексу описує, що 
товари можуть бути доставлені за обумовленою 
ціною у майбутньому [2-4].

Другим кроком в еволюційному ланцюжку 
становлення ф’ючерсної торгівлі стало викорис-

тання строкових угод в Античній Греції. Аріс-
тотель у своїй праці «Політика» розповідає, як 
Фалес використовував свої вміння до прогно-
зування майбутнього врожаю оливок з метою 
збагачення. Він вкладав свої кошти в угоди на 
майбутнє використання пресів для переробки 
оливкової олії за низькими цінами в очікуванні 
високого врожаю на наступну осінь. Оскільки 
ніхто не знав, який буде врожай у майбутньо-
му, власники пресів хотіли застрахувати себе 
від зниження попиту через можливий низький 
врожай оливок. Обидві сторони угоди здійсню-
вали торгівлю своїми очікуваннями. При цьому 
ризики власників пресів приймав на себе Фалес 
із метою отримання прибутку у разі високого 
врожаю оливок і зростання попиту на викорис-
тання пресів для переробки оливкової олії. Досі 
існують деякі спірні моменти у тому, що більше 
нагадує підприємництво Фалеса – ф’ючерсну 
торгівлю чи опціонну? Водночас обидва при-
клади з античних часів вказують на перші опе-

 

• Етапи розвитку ф’ючерсної торгівлі у світі

І етап

• Укладання перших строкових угод у Месопотамії 
(ХVІІІ ст. до нашої ери).

• Торгівля в Античній Греції (ХVІІІ ст. до нашої ери).
• Форвардна торгівля рисовими квитками на японській біржі 

«Доджима» (ХVІІІ ст.).
• Початок торгівлі строковими контрактами на європейських 

біржах (ХVІІІ ст.).

ІІ етап

• Створення Чиказької товарної біржі (1848 р.) та укладання 
форвардного контракту на кукурудзу (1851 р.) (ХІХ ст.).

• Офіційне укладання першого ф’ючерсного контракту на 
пшеницю в 1865 р. на Чиказькій товарній біржі (ХІХ ст.).

• Старт біржової торгівлі фінансовими ф’ючерсами на 
американських біржах з 1970-х рр. (ХХ ст.).

ІІІ етап

• Перехід до електронної системи торгівлі ф’ючерсними 
контрактами з 1980-х рр. (кінець ХХ – початок ХХІ ст.).

• Сучасний етап. Фінансовий інжиніринг та розроблення 
нових видів ф’ючерсних контрактів (ХХІ ст.).

Рис. 1. Характеристика етапів еволюційного розвитку ф’ючерсної торгівлі  
на світовому біржовому ринку

Джерело: Систематизовано автором на основі [2-4; 7]
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рації, які дали поштовх до розвитку ф’ючерсної 
торгівлі в майбутньому [4].

Якщо про античні часи мало згадується 
у вітчизняних наукових працях, то роль япон-
ської біржі «Доджима» в організації форвард-
ної торгівлі рисом описується частіше [5, с. 24; 
6, с. 31]. Біржа «Доджима» в Осаці вважається 
першою біржею в сучасну еру, яка почала вико-
ристовувати рисові квитки з поставкою у май-
бутньому. Ця біржа стала центром брокерської 
індустрії. Біржа була відкрита у 1697 році в пе-
ріод значного економічного зростання в країні 
і мала дозвіл на здійснення торгівлі від тодіш-
ньої династії Шоган. У 1710 році зафіксовані 
перші строкові контракти, які базувалися на 
визначенні майбутньої вартості рису. На той 
час феодали та самураї не платили готівковими 
коштами, а лише здійснювали бартерний обмін 
рисом. Тому брокери забезпечували для обох 
вище вказаних учасників можливість отри-
мання паперових грошей. Таким чином, біржа 
стала організованим ринком із торгівлі рисом 
і поширення готівкових коштів. Проте особли-
ва роль біржі спостерігалась із 1730 років, коли 
в Японії були зафіксовані значні врожаї рису 
і ціни на цей товар на ринку значно падали. Са-
мураї панікували, адже значно втрачали у вар-
тості товару. Тоді до дій вдалися спекулянти, 
які почали здійснювати спекулятивні операції 
з цінами на ринку, притримуючи товар на скла-
дах. Це привело до значної нестачі рису на рин-
ку, що збурило селян, і за наказом Шоган були 
введені мінімальні ціни на рис із метою стабі-
лізації ринку. Японська залежність від стану 
ринку рису показала, який може бути вплив 
ф’ючерсної торгівлі на спотовий ринок [4].

Паралельно активізується строкова торгів-
ля у Європі. Перші товарні біржі з’явилися 
в Антверпені (1530 р.), Ліоні і Тулузі (1549 р.), 
Лондоні (1556 р.) [6, с. 31]. Розвиток біржово-
го фондового ринку тісно був пов’язаний із від-
криттям у 1571 році Лондонської королівської 
біржі. Також важливу роль відіграла Лондон-
ська біржа металів, створена в 1877 році [4].

Другий етап розвитку ф’ючерсної торгівлі 
у світі пов’язаний з розвитком біржового ринку 
у США. У 1840-х роках Чикаго стало комерцій-
ним центром із транспортними та телеграфними 
лініями, що забезпечило значні потоки зерна на 
його ринок. Фермери прибували до Чикаго, щоби 
продати свою пшеницю брокерам, які доставля-
ли її по всій країні. У зв’язку з цим у 1848 році 
відбулося відкриття центрального торгового міс-
ця – Чиказької товарної біржі (СВОТ), де фер-
мери та брокери могли зустрітися для того, щоб 
укладати угоди купівлі-продажу зернових [2-4].

Нестабільність ринку та значні цінові ко-
ливання стали основною умовою для пошуку 
інструментів, які би забезпечили можливість 
прогнозування цін у майбутньому. Перший фор-
вардний контракт був укладений 13.03.1851 р. 
на поставку 3000 бушелів кукурудзи в червні 
за ціною, на 1 цент/бушель нижчою за спотову 

ціну в березні. До середини 60-х років ХІХ сто-
ліття трейдери здійснювали купівлю-продаж 
форвардних контрактів із фізичною поставкою 
зернових. Тому до 1863 року були розроблені 
перші правила торгівлі форвардами на біржі, 
здійснена стандартизація параметрів контрак-
ту, термінів та умов поставки, а також гаранту-
вання виконання угод [4].

Перший ф’ючерсний контракт був укладений 
у 1865 році на пшеницю на Чиказькій товарній 
біржі. Таким чином, Чиказька товарна біржа, 
яка налагодила організовану торгівлю спочатку 
форвардними контрактами, стала першим орга-
нізованим місцем у світі з торгівлі ф’ючерсами 
на сільськогосподарську продукцію.

Забезпечення гарантування виконання 
ф’ючерсних контрактів здійснювалося че-
рез Клірингову палату, яка була створена 
в 1884 році і остаточно сформована за норма-
тивами та правилами гарантування виконання 
угод та розрахунків у 1925 році [2].

Відміна золотого стандарту на початку  
1970-х років привела до швидких темпів розви-
тку ф’ючерсної торгівлі фінансовими інструмен-
тами. У 1972 році на Чиказькій торговій біржі 
був спеціально створений відділ Міжнародного 
валютного ринку (ІММ), де пропонувалася тор-
гівля валютними ф’ючерсами на британські фун-
ти, канадські долари, німецькі марки, японські 
єни, мексиканські песо та швейцарські франки. 
У 1975 році була започаткована торгівля відсо-
тковими ф’ючерсами, а в 1982 році – ф’ючерсами 
на фондові індекси [2; 4].

Майже століття було потрібно для формуван-
ня законодавчих норм регулювання біржового 
ринку в США. Перший закон «Про товарні бір-
жі» був прийнятий у 1936 році і спрямований 
на регулювання переважно учасників біржово-
го ринку. У подальшому цей закон багато ра-
зів доповнювався та удосконалювався. Конгрес 
змінив Закон «Про товарні біржі» в 1968 році 
з тим, щоб збільшити регулятивні повнова-
ження через зростання торгівлі ф’ючерсами у  
1960-х і 1970-х роках. Таким чином, у 1974 році 
Конгрес прийняв Закон «Про товарну ф’ючерсну 
торгівлю», який забезпечив широкомасштабний 
федеральний контроль за ф’ючерсами на амери-
канських ринках, та створив Комісію з товарної 
ф’ючерсної торгівлі (CFTC) [7].

Закон «Про ф’ючерсну торгівлю» від 
1982 року змінив Закон «Про товарну ф’ючерсну 
торгівлю» 1974 року і легалізував ще деякі види 
сільськогосподарських товарів та чіткіше визна-
чив юрисдикцію CFTC, а також передбачив роз-
поділ регулювання ф’ючерсної торгівлі товарно-
го ринку та фондового ринку. У зв’язку з цим 
був створений окремий державний регулятор – 
Комісія з цінних паперів та бірж (SEC). Необхід-
ність такого кроку була пов’язана зі швидким 
зростанням ф’ючерсної торгівлі фінансови-
ми інструментами починаючи з 1970-х років. 
У 2000 р. Конгрес ухвалив Закон «Про модерні-
зацію товарних ф’ючерсів», який реорганізував 
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роботу Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами 
та скасував 18-річну заборону на торгівлю окре-
мими ф’ючерсами на акції. Законопроект також 
намагався збільшити конкуренцію та зменшити 
системний ризик на ф’ючерсних ринках і поза-
біржових майданчиках [7].

Третій етап розвитку ф’ючерсної торгівлі ха-
рактеризує сучасні тенденції функціонування 
світового біржового ринку. До основних харак-
терних ознак цього періоду можна віднести:

– електронізацію біржової ф’ючерсної тор-
гівлі;

– підвищення ролі ф’ючерсної торгівлі 
у формуванні світового ціноутворення;

– посилення конкурентних засад ф’ючерсної 
торгівлі через світові масштаби торгівлі;

– зростання частки торгівлі ф’ючерсами на 
фінансові інструменти;

– використання ф’ючерсних цін у прогно-
зуванні майбутньої кон’юнктури товарних і фі-
нансових ринків.

Аналіз світової біржової торгівлі вказує на 
те, що у 2016 році спостерігалося значне зрос-
тання торгівлі ф’ючерсними контрактами – 
до 15,89 млрд контрактів, що на 9,6% вище 
за попередній рік. Причому частка торгівлі 
ф’ючерсними контрактами у загальній структу-
рі становила 63% (рис. 2) [8].

Дослідження сучасних тенденцій ф’ючерсної 
торгівлі на світових біржах вказує на те, що 
основними інструментами є ф’ючерсні та опці-
онні контракти, тоді як форварди стали об’єктом 
торгівлі на позабіржових ринках.

Оцінка структури світової торгівлі за видами 
базових активів, відображена на рис. 3, свід-
чить про те, що у 2016 році відбулося значне 
зниження обсягів торгівлі фінансовими інстру-
ментами, незважаючи на домінування у загаль-
ній структурі. Так, частка торгівлі фондовими 
індексами становила 28%, цінних паперів – 

18%, відсоткових ставок – 14%, валютних кур-
сів – 12% [8].

Основною тенденцією на світовому біржово-
му ринку в останні роки є поступове збільшен-
ня частки товарних активів. Так, у 2016 році 
показники світової біржової торгівлі на сіль-
ськогосподарську продукцію становили 9%, ме-
тали – 9%, енергоресурси – 8%.

Зростання обсягів світової ф’ючерсної тор-
гівлі свідчить про масштабність та підвищення 
попиту на ці інструменти.

 

Фондові індекси - 28%
Цінні папери - 18%
Відсоткові ставки - 14%
С.г. продукція - 9%
Енергоресурси - 8%
Валюта - 12%
Метали - 9%
Інші - 2%

Рис. 3. Структура світової біржової торгівлі за 
видами базових активів, млрд контрактів у 2016 р.
Джерело. Побудовано автором на основі даних [8]

Пояснюється це важливістю функціонально-
го призначення ф’ючерсної торгівлі в сучасних 
умовах. До трьох основних функцій ф’ючерсної 
торгівлі нині відносять [7]:

– перерозподіл цінових ризиків, що забезпе-
чує можливість управління ціновими ризиками;

– ефективне розпорядження вільним капі-
талом;

– інформаційне забезпечення учасників то-
варних і фінансових ринків.

Висновки. Таким чином, у процесі еволюцій-
ного розвитку світового біржового ринку відбу-
лася поступова трансформація біржової торгів-
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Рис. 2. Структура світової біржової торгівлі, млрд контрактів
Джерело: побудовано автором на основі даних [8]
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лі від товарообмінних операцій до електронної 
ф’ючерсної торгівлі. При цьому дослідження 
етапів розвитку ф’ючерсної торгівлі засвідчи-
ло те, що в різних частинах світу використан-
ня ф’ючерсної торгівлі мало прямий вплив на 
формування ринкової кон’юнктури. У зв’язку 
з цим важливість використання ф’ючерсних 
контрактів у нинішніх умовах підтверджує не-
обхідність подальшого розвитку цього сегменту 
строкового ринку у нашій країні.
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БАГАТОРІЧНІ НАСАДЖЕННЯ ЯК ОБ’ЄКТ ЕКСПЕРТНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ

PERENNIAL PLANTINGS AS AN OBJECT EXPERT MONETARY VALUATION

АНОТАЦІЯ
У статті розглядається особливий вид сільськогосподар-

ських угідь – багаторічні насадження. Метою дослідження 
є аналіз сучасного стану та ефективності використання бага-
торічних насаджень. В результаті дослідження багаторічні на-
садження показані як специфічний об’єкт експертної грошової 
оцінки в умовах формування ринку земель сільськогосподар-
ського призначення.

Ключові слова: багаторічні насадження, експертна грошо-
ва оцінка, ефективність, рентабельність, галузь.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается особый вид сельскохозяйствен-

ных угодий – многолетние насаждения. Целью исследования 
является анализ современного состояния и эффективности 
использования многолетних насаждений. В результате иссле-
дования многолетние насаждения показаны как специфиче-
ский объект экспертной денежной оценки в условиях форми-
рования рынка земель сельскохозяйственного назначения.

Ключевые слова: многолетние насаждения, экспертная 
денежная оценка, эффективность, рентабельность, отрасль.

ANNOTATION
The article examines the special kind of agricultural land – per-

ennial plantings. The objective of the research is the analysis of the 
current state and effectiveness of the use of perennial plantings. 
The result of the research is shown perennial plantings as a spe-
cific object of expert monetary valuation in the formation conditions 
of the agricultural land market.

Key words: perennial plants, expert monetary evaluation, effi-
ciency, profitability, branch.

Постановка проблеми. Землі сільськогоспо-
дарського призначення – це основний ресурс 
нашої країни. Поряд із розумінням їх цінності 
виникає необхідність розпорядження власним 
майном на базі реальної вартості, яка створюєть-
ся і підвладна впливу ринкових умов. На рівень 
цін впливає сукупність факторів, які охоплюють 
місце знаходження, ґрунт та його родючість, 
різновиди земельної власності, придатність до 
вирощування культур, меліорації тощо. Про-
блема полягає в тому, що об’єкти ринку земель 
сільськогосподарського призначення значно різ-
няться. Більш детального розгляду потребують 
специфічні характеристики земель під багаторіч-
ними насадженнями, які формують їх унікальні 
особливості як об’єкта експертної грошової оцін-
ки і набувають актуальності в умовах ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Виявлення особливостей експертної грошової 
оцінки земель під багаторічними насадженнями 
розглядали у своїх наукових працях О.І. Дра-
піковський, І.Б. Іванова [1], Ю.Ф. Дехтяренко, 
М.Г. Лихогруд, Ю.М. Манцевич, Ю.М. Палеха 
[2], М.Г. Ступень [3] та інші вчені.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою дослідження є аналіз унікаль-
них особливостей земель під багаторічними на-
садженнями для експертної грошової оцінки 
та аналіз ефективності їх використання в су-
часних ринкових умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Багаторічні насадження представлені культу-
рами, термін життя яких становить більше од-
ного року. Це штучно створені рослини дерев-
но-чагарникових насаджень (сади, ягідники, 
виноградники, тутовники) на землях сільсько-
господарського призначення для отримання 
сільськогосподарської продукції протягом три-
валого періоду. Сюди відносять квіти на реа-
лізацію (троянд, жасмину тощо), розсадники 
(крім лісових). До багаторічних насаджень не 
відносять природні та штучно створені лісо-
ві багаторічні насадження, які призначені для 
отримання деревини, захисту від водної та ві-
трової ерозії, польові, прибережні, водоохорон-
ні лісосмуги, адже вони належать до категорії 
земель лісогосподарського призначення. Деко-
ративні насадження, які не використовуються 
для одержання врожаю, а також дикоростучі 
насадження, що дають плоди, не відносять до 
багаторічних насаджень.

Об’єктом експертної грошової оцінки ба-
гаторічних насаджень є штучно створені де-
ревні, чагарникові або трав’янисті багаторіч-
ні насадження, які використовуються з метою 
одержання врожаю плодово-ягідних, технічних, 
лікарських культур, а також для декоративного 
оформлення територій. Як об’єкт оцінки багато-
річні насадження мають специфічні відміннос-
ті: 1) оцінювана земельна ділянка тривалий час 
зайнята під вирощуванням одного багаторічно-
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го насадження з масивним корінням; 2) залеж-
ність багаторічних насаджень від виду, породи, 
сорту і притаманним їм біологічним особливос-
тям, що впливають на періоди початку плодо-
ношення, тривалість плодоносного віку, якість 
вирощуваних плодів та ягід під час споживання 
і, зрештою, економічні показники і виробничу 
ефективність; 3) закладення багаторічних наса-
джень потребує розсади (заздалегідь вирощеного 
посадкового сирцю), яка покупається (здебіль-
шого) або вирощується самостійно, що пов’язано 
з інвестиціями, які окупляться через трива-
лий період після початку плодоношення; 4) по-
казниками закладень багаторічних насаджень 

є не тільки площа, але й кількість рослин, їх 
розмір, крона тощо; 5) багаторічні насадження 
є основними фондами у зв’язку з тривалим пе-
ріодом використання, і це відображується в ста-
тистичному звіті за формою № 11-оз «Звіт про 
наявність і рух основних засобів, амортизацію 
за 20__ рік»; 6) фактична спроможність запи-
лення квіток багаторічних насаджень; 7) спосіб 
організації території багаторічних плантацій (за-
безпеченість ягідникозміною, захисними наса-
дженнями, магістральними шляхами з твердим 
покриттям та польовими дорогами, формуван-
ня кварталів та кліток тощо); 8) форма крони; 
для України характерна округла форма крони, 

Таблиця 1
Класифікація багаторічних насаджень як об’єкта експертної грошової оцінки

№ Напрям Поділ

1. За господарським 
призначенням

Сад – багаторічні насадження, створені для одержання плодів;
виноградник – багаторічні насадження, створені для вирощування винограду;
ягідник – багаторічні насадження, що вирощуються для одержання їстівних 
ягід;
розсадники – земельні ділянки для вирощування посадкового матеріалу, необ-
хідного для закладання нових насаджень;
плантації – земельні ділянки для вирощування спеціальних технічних, лікар-
ських, продовольчих, квіткових і декоративних культур.

2.

За характером про-
дукції та її госпо-
дарським викорис-
танням

Продовольчі – ті, що вирощуються для безпосереднього споживання в їжу або 
для переробки на продукти харчування (плодові, ягідники, виноград);
технічні – ті, що вирощуються для технічної сировини (хміль, чай);
кормові – ті, що вирощуються на корм тутового шовкопряда (шовковиця);
розсадники – вирощування посадкового матеріалу;
декоративні насадження – ті, що вирощуються для прикраси міст, населених 
пунктів, внутрішнього озеленення помешкань, одержання продукції квітникар-
ства.

3. За видами отрима-
ної продукції

Плодоягідні, виноградники, тутовники (шовковиці), хмільники, чайні планта-
ції, розсадники, плантації декоративних багаторічних насаджень (квітники) та 
інші насадження.

4.
За будівлею плоду, 
районів вирощуван-
ня та інших ознак

Зерняткові (яблуня, груша, айва тощо), з них окремою позицією обліковуються 
яблуня, груша, айва;
кісточкові (слива, вишня, черешня, абрикос, персик тощо), з них окремо обліко-
вуються слива, вишня, черешня, абрикос, персик;
горіхоплідні (волоський горіх, мигдаль, фундук, фісташка тощо), з них окремо 
обліковуються волоський горіх, фундук (ліщина), мигдаль;
цитрусові (лимон, апельсин, мандарин тощо);
субтропічні (інжир, хурма, гранат, мушмула, фейхоа тощо);
ягідники (суниці, полуниці, малина, смородина, аґрус, чорноплідна гороби-
на тощо), з них окремо обліковуються суниці і полуниці, малина, смородина, 
аґрус. 

5. За віковим поділом Плодоносні (повновікові) і молоді насадження, тобто ті, що ще не плодоносять.

6. За способом по-
садки

Рядковий спосіб; безсистемна посадка, тобто дерева і ягідні кущі розміщені 
без додержання певної відстані між рослинами; посадка в міжряддях (ущіль-
нювана); окремо стоячі дерева і кущі; змішана посадка, тобто як рядкова, 
так і безсистемна посадка.

7. За оздобленням 
площі

Зрошувана площа, з якої окремо обліковується за способами поливу площа 
крапельного зрошення і по борознах. Із загальної площі хмільників виділя-
ється площа, яка обладнана шпалерами, зокрема залізобетонними стовпа-
ми. Залежно від виду опор виділяють насадження винограду на шпалерах, на 
кілках та інших опорах і без опори, а також посадки винограду безштамбові 
і штамбові.

8. За сортами

Серед яблунь і груш за часом дозрівання розрізняють літні, осінні і зимові сор-
ти. По виноградниках виділяють столові і технічні сорти, серед яких виокрем-
люють кишмишні, що використовуються як ізюм, а також такі групи сортів, як 
столові, винні, столово-винні, ізабельні (Ізабелла, Лідія, Нао) і гібриди – прямі 
виробники.

9. За площею Продуктивні і непродуктивні.
10. За числом дерев Суцільні насадженнях; окремо стоячі дерева і кущі.
11. За видами дерев Однотипні або змішані

Джерело: розроблено автором на основі [4]
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а інтенсивне садівництво передбачає створення 
спеціальної плоскої (пальметної) крони, яка дає 
можливість швидкого вступу в період плодо-
ношення та значного підвищення врожайності; 
низька висота крони дає змогу підвищити збір 
врожаю у 2-3 рази, застосовувати техніку під час 
оброблення ґрунту, добрив та захисту багаторіч-
них насаджень, проводити обрізання гілок; 9) рі-
вень залягання ґрунтових вод та якість ґрунтів; 
10) експозиція та крутизна схилу; 11) висота 
над рівнем моря; 12) можливості запилення де-
рев та чагарників. Багаторічні насадження як 
об’єкт оцінки мають свої специфічні відмінності 
через різноманітність господарського призначен-
ня, характер кінцевої продукції, будівлю плоду, 
райони вирощування, віковий стан, спосіб по-
садки, зрошення, сорт та інші ознаки (табл. 1).

Облік видів за окремими культурами 
у сільськогосподарських підприємствах ве-
деться у статистичному звіті № 29-сг «Звіт про 
збір урожаю сільськогосподарських культур на 
1 грудня 20__ року» у розділі «Сади, ягідники 
і виноградники». Багаторічні насадження да-
ють свою продукцію через кілька років. Тому 
їх поділяють за віком на молоді (які не плодо-
носять) та плодоносні (повновікові). Якщо бага-

торічне насадження досягло багаторічного віку, 
то його класифікують плодоносним (незалежно 
від того, одержали врожай чи ні). Тому для ба-
гаторічних насаджень встановлюють норматив-
ні строки створення (ценз за віком). В Україні 
періодично проводиться перепис багаторічних 
насаджень (у 1952 році, 1970 році, 1984 році, 
1998 році). При цьому використовуються ви-
значені та затверджені нормативи (табл. 2).

Плодовий сад – це територія, на якій поса-
джені у ряд плодові дерева. В міжряддя можуть 
бути посаженні ущільнювачі (інші плодові де-
рева). В змішаних садах саджають різні види 
дерев (насаджень). В сільськогосподарських 
підприємствах України налічуються понад 
30 основних сортів яблунь і 25 сортів груш, 
12 сортів слив і 91 сорт винограду [4]. За про-
гнозами природно-кліматичні умови та земель-
ні ресурси України дають змогу здійснювати 
промислове плодово-ягідне виробництво в та-
ких обсягах, які не тільки можуть забезпечити 
власні потреби населення України, але й дадуть 
можливість експортувати вирощену продукцію 
за кордон. У 2015 році в Україні в середньо-
му споживання однією особою на рік фруктів 
склало 50,9 кг, тоді як в Росії – 111 кг, Ав-

Таблиця 2
Нормативи створення та продуктивного використання багаторічних насаджень

№ Вид багаторічних насаджень Нормативні строки створення Нормативні строки продуктивного 
використання

1. Яблуня, груша, айва на підще-
пах

Для сильнорослих – 7 років, 
для середньорослих – 5 років, 

для слабкорослих – 4 роки

Для сильнорослих – з 8 до 27 років 
включно, середньорослих – 6-20 ро-
ків, для слабкорослих – 5-16 років

2 Слива, алича;
черешня, абрикос

5 років;
5 років

6-20 років;
6-25 років

3
Вишня, чорноплідна горобина, 

обліпиха;
персик, мигдаль

4 роки;

4 роки

5-17 років;

5-6 років

4
Смородина;

аґрус;
хміль

3 роки;
3 роки;
3 роки

4-10 років;
4-11 років;
з 4 років

5 Малина 2 роки 3-10 років
6 Суниця 1 рік 2-4 роки
7 Волоський горіх, фундук 10 років 11-50 років
8 Виноградники 4 роки включно з 5 до 20 років включно

Джерело: розроблено автором на основі [4]

Таблиця 3
Баланс плодів, ягід і винограду, тис. т

Показник 1995 
рік

2000 
рік

2005 
рік

2010 
рік

2011 
рік

2012 
рік

2013 
рік

2014 
рік

2015 
рік

2015/1995 
роки, %

Виробництво, всього 2 355 1 966 2 133 2 154 2 418 2 465 2 871 2 435 2 539 108
Виробництво на 1 ос.
плодів та ягід 37 30 36 38 41 44 50 46 50 135
винограду 9 10 9 9 11 10 13 10 9 100
Імпорт 309 179 860 1130 1163 1171 1172 856 588 190
Експорт 31 88 305 353 239 351 392 350 324 1 045
Витрачено на корм та втра-
ти 71 81 191 170 221 210 277 231 218 307

Переробка на вино 578 336 450 548 640 635 709 491 355 61
Фонд споживання 1 721 1 439 1 750 2 203 2 405 2 432 2 560 2 249 2 179 127
Джерело: складено автором на основі [5]
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стрії – 152 кг, Германії – 87 кг, Данії – 104 кг, 
Італії – 149 кг, Нідерландах – 167 кг, Велико-
британії – 128 кг, США – 100 кг, Франції – 
114 кг. В Україні спостерігається позитивна 
тенденція підвищення споживання плодів 
та ягід: у 2015 році було спожито 50,9 кг, що 
на 2,1% менше, ніж у 1990 р. (при нормі спо-
живання у 92 кг). Така ситуація склалася че-
рез низьку купівельну спроможність громадян 
та недостатній рівень виробництва вітчизняної 
продукції (табл. 3).

Господарства населення є головними вироб-
никами плодів та ягід в Україні, бо у валовому 
збиранні врожаю плодово-ягідної продукції їх 
частка складає 82%, тоді як сільськогосподар-
ських підприємств – 18%. Із загальної площі 

плодово-ягідних насаджень у плодоносному віці 
у господарствах населення зосереджено 74%, а 
урожайність в них вища від середньої по Укра-
їні на 10%. У сільськогосподарських підпри-
ємствах площа зменшилась до 16%. Протягом 
всього часу дослідження спостерігається стала 
тенденція до скорочення площі під насаджен-
нями у плодоносному віці, що в подальшому 
відображується на скороченні виробничих обся-
гів плодів та ягід в Україні (табл. 4).

Багаторічні насадження зношуються з кож-
ним роком, тому скорочуються їх площі. За-
галом зменшення площ відбулося на 71%, а 
найбільше скорочення спостерігається у період 
1991-2000 років, а саме майже на 300 тис. га. 
Як показує практика, лише спеціалізовані гос-

Таблиця 4
Показники виробництва плодово-ягідних культур за усіма категоріями господарств України за 

період 1990-2015 років

Рік Всі категорії 
господарств

Із них:
сільськогосподарські підприємства господарства населення

всього до всіх категорій, % Всього до всіх категорій, %
Площа насаджень у плодоносному віці, тис. га

1991 669,2 325,8 49 343,3 51
2000 378 240,1 64 134,5 36
2005 265,5 124,8 47 140,6 53
2010 223,2 75,1 34 148,1 66
2011 223,4 73,1 33 150,3 67
2012 223,4 71,8 32 151,6 68
2013 221,7 69,4 31 152,3 69
2014 209,9 61,7 29 148,2 71
2015 206,0 58,2 28 147,8 72
2016 196,7 51,0 26 145,7 74

2015/1990 29 16 53 42 145
Валовий збір із загальної площі, тис. ц

1991 15 371,5 4 398,3 29 10 985,6 71
2000 14 530,3 2 617,1 18 11 876,4 82
2005 16 899 2 001 12 14 898,1 88
2010 17 464,5 2 867,9 16 14 596,6 84
2011 18 963,3 2 998 16 15 965,3 84
2012 20 087,2 3 690 18 16 397,2 82
2013 22 952,6 4 442,1 19 18 510,5 81
2014 19 990,3 3 319,7 17 16 670,6 83
2015 21 527,5 4 116,8 19 17 410,7 81
2016 20 073,7 3 705,4 18 16 368,3 82

2015/1990 131 84 62 149 115
Урожайність, ц з 1 га площі насаджень у плодоносному віці

1991 22,9 13,5 59 32 140
2000 38,4 10,9 28 88,3 230
2005 63,7 16 25 105,9 166
2010 78,2 38,2 49 98,5 126
2011 84,9 41 48 106,2 125
2012 89,9 51,4 57 108,1 120
2013 103,5 64,0 62 121,6 117
2014 95,2 53,7 56 112,5 118
2015 104,5 70,8 68 117,8 113
2016 101,9 72,5 71 112,2 110

2015/1990 445 537 120 351 79
Джерело: складено автором на основі [5]
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подарства з новітніми технологіями, оптималь-
ними площами культур, місцями переробки 
та зберігання, сучасною технікою здатні забез-
печити промислове виробництво плодів та ягід 
в необхідних обсягах для задоволення потреб 
населення в якісній продукції, а також експор-
тувати на світовий ринок. Одночасно зі зміною 
структурних показників виробництва плодово-
ягідної продукції відбулися зміни у складі про-
дукції плодів, ягід та винограду (табл. 5).

Виробництво зерняткових (яблук, груш, 
айви) зменшилось на 16%, виробництво кісточ-
кових збільшилось на 27%, горіхоплідних – на 
266%, ягід – у два рази. Серед кісточкових на 
ринок більше стало поступати абрикоса, вишні 
та черешні. Серед ягід збільшилась на ринку 
пропозиція малини, суниці та полуниці та смо-
родини. Близько третини багаторічних наса-

джень використовуються понад нормативний 
строк, що призводить до їх старіння. Закла-
дення нових насаджень та відтворення нових 
стає гострою проблемою в сучасних умовах гос-
подарювання. Поряд із власним виробництвом 
плодово-ягідної продукції відбувається експорт 
ягід та фруктів із-за кордону щорічно майже 
на 63,5 тис тон. Пік експорту приходиться на 
період 2010-2012 років (рис. 1).

Сучасне суспільство прагне до ведення здо-
рового способу життя та вживає все більше 
фруктів та ягід. Проте не всі фрукти можна 
виростити в Україні через природно-кліматич-
ні умови. Серед імпортних фруктів цитрусові 
та банани займають біля половини від всього 
обсягу. Подібних фруктів для їх рівноцінної за-
міни у нашій країні не існує, і ціна на них така, 
що може їх дозволити купити собі людина із се-

Таблиця 5
Склад продукції плодів, ягід і винограду, тис. тонн

Назва 1995 
рік

2000 
рік

2005 
рік

2010 
рік

2011 
рік

2012 
рік

2013 
рік

2014 
рік

2015 
рік

2015/1995 
рік, %

Плоди та ягоди, всього 100 100 100 100 100 100 99,99 100 100
зерняткові 75,51 55,96 53,57 60,04 58,97 64,6 60,62 62,59 63,17 84

яблуня 66,47 44,7 42,62 51,38 50,38 56,24 52,82 54,32 54,91 83
груша 8,64 10,72 10,49 8,11 8,07 7,84 7,38 7,89 7,92 92
айва 0,4 0,54 0,46 0,55 0,52 0,52 0,42 0,38 0,34 85

кісточкові 19,97 34,87 34,54 28,22 28,79 24,37 28,38 25,61 25,44 127
слива 7,57 6,47 7,83 8,31 6,01 7 7,12 7,79 8,59 113
вишня 5,6 10,69 10,76 8,85 9,12 8,6 8,75 9,15 8,96 160

черешня 1,46 5,25 5,93 4,18 3,84 3,61 3,54 3,37 3,56 244
абрикос 2,2 7,03 5,57 4,42 6,32 3,13 5,88 3,23 3,01 137
персик 3,14 5,43 4,45 2,46 3,5 2,03 3,09 2,07 1,32 42

горіхоплідні 1,46 3,45 5,39 5,01 5,94 4,83 5,05 5,15 5,35 366
зокрема, волоський горіх 1,43 3,44 5,38 5 5,94 4,82 5,05 5,14 5,35 374

ягоди 3,06 5,72 6,5 6,73 6,3 6,2 5,94 6,65 6,04 197
суниці та полуниці 1,8 2,38 2,85 3,39 3,08 3,12 3,17 3,48 3,14 174

малина 0,31 1,36 1,69 1,47 1,48 1,51 1,29 1,54 1,41 455
смородина 0,66 1,37 1,47 1,48 1,36 1,2 1,16 1,29 1,18 179

аґрус 0,29 0,61 0,49 0,39 0,38 0,37 0,32 0,34 0,31 107
Джерело: складено автором на основі [5]
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реднім достатком. Ринкова економіка передба-
чає, що підприємства плодово-ягідного напря-
му повинні отримувати прибуток від садівничої 
діяльності. Як показує практика господарюван-
ня, на сучасному етапі розвитку економіки пло-
дово-ягідне виробництво низькорентабельне, а 
в деяких випадках збиткове.

Тому Державною програмою розвитку садів-
ництва, Галузевою програмою розвитку садів-
ництва до 2025 року (від 21 липня 2008 року 
№ 444/74), Галузева програма «Плоди і ягоди 
України – 2017» (від 6 березня 2012 року № 2) 
передбачений необхідний обсяг валової продук-
ції відповідно до норма споживання, джерела 
залучення інвестицій на закладання та догляд 
за багаторічними насадження тощо. За період 
2008-2014 років проглядається позитивна тен-
денція збільшення кількості реалізованої про-
дукції майже у 6 разів, прибутку – у 8,9 разів 
на загальному фоні підвищення рентабельнос-
ті – у 4,9 разів (табл. 6).

Рівень рентабельності різниться за організа-
ційно-правовими формами. Підприємства дер-
жавної форми власності і виробничі кооперати-
ви є збитковими, рентабельними є господарські 
товариства та приватні підприємства (табл. 5, 7).

Висновки. Для проведення оцінки необхідно 
ідентифікувати її об’єкт, щоб правильно визна-
чити її ринкову вартість. В процесі оцінки земель 
сільськогосподарського призначення майном, 
яке оцінюється, буде виступати земельна ділян-
ка. Земля як ділянка та все, що з нею нерозрив-
но пов’язано (в цьому випадку багаторічні наса-
дження), будуть презентуватися як нерухомість. 
Оцінка нерухомості визначає вартість прав, ін-
тересів та зобов’язань у матеріальній та немате-
ріальній формах. Багаторічні насадження – це 
особливий вид поліпшення земельних ділянок. 
Сучасний стан використання багаторічних на-
саджень показує їх низьку ефективність. Тому 
в майбутньому необхідно розвивати галузь садів-
ництва і виноградарства в Україні.

Таблиця 6
Економічна ефективність плодово-ягідного виробництва

Показник 2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2014/2008 
рік, %

Кількість реалі-
зованої продук-
ції, тис. т

180,5 134,6 205,7 243,1 252,3 1 007,9 1 179,9 654

Повна собівар-
тість реалізова-
ної продукції, 
тис. грн.

272 503,6 791 031,8 398 724,3 566 315,5 591 143 823 315,2 1 647 756 605

Чистий дохід 
(виручка),  
тис. грн.

310 317,2 814 116 458 192,9 667 672,5 643 398 2 096 557 2 771 147 893

Прибуток (зби-
ток), тис. грн. 37 813,6 23 084,2 59 468,6 101 357 52 255 1 273 241 1 123 391 2 971

Собівартість 1 ц, 
грн. 150,98 587,55 193,86 232,99 234,32 81,69 139,6 92

Середня ціна 
реалізації 1 ц, 
грн.

171,93 604,7 222,77 274,68 255,04 208,02 234,8 137

Рівень рента-
бельності (збит-
ковості), %

13,9 2,9 14,9 17,9 8,8 154,7 68,2 491

Джерело: складено автором на основі [5]

Таблиця 7
Рівень рентабельності плодово-ягідного виробництва

№ 
п/п Продукція Сільськогосподарські 

підприємства

З них:
господарські 
товариства приватні кооперативи інші 

недержавні державні

2011
Плоди 17,9 20,7 4,3 -6,2 30 -1,1

Виноград 57,1 67,8 68,1 21,4 45,2 -1,3

2012
Плоди 8,8 12,4 -5,6 5,1 -6,9 5,1

Виноград 72,6 83,7 104,8 9,1 50,9 0,8

2013
Плоди 154,7 193,9 8,8 11,1 4,7 -8,7

Виноград 101,7 102,4 117,3 26 138,2 1,7

2014
Плоди 68,2 74,2 2,3 2,7 50,6 -21,5

Виноград 61 46,2 76,1 -7,7 130,3 -11,6

2015
Плоди 52,6 50,7 85,1 -18,5 42,4 -6,2

Виноград 102,4 64,9 89,7 8,6 300,5 -4
Джерело: складено автором на основі [5]
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ГЕНЕЗИСУ  
РЕГІОНАЛЬНО-ПРОСТОРОВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ  

НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ

THEORETICAL ASPECTS OF THE REGIONAL SPACE PRICING GENESIS  
FOR THE AGRICULTURAL PRODUCTION

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню теоретичних аспектів ге-

незису регіонально-просторового ціноутворення на сільсько-
господарську продукцію. З позицій логіко-історичних засад 
докладно висвітлено концептуальні аспекти теорії просторової 
ціни Й.Г. фон Тюнена, який вперше теоретично та математич-
но обґрунтував вплив просторового фактору ціноутворення 
в сільськогосподарському виробництві. Висвітлено необхід-
ність врахування транспортних витрат як невід’ємної складо-
вої методичного підходу до регіонального ціноутворення на 
сільськогосподарську продукцію.

Ключові слова: регіонально-просторове ціноутворення, 
регіональне ціноутворення, аграрний ринок, сільськогосподар-
ський ринок, генезис регіонального ціноутворення.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию теоретических аспектов 

генезиса регионально-пространственного ценообразования 
на сельскохозяйственную продукцию. С позиций логико-исто-
рических основ подробно освещены концептуальные аспек-
ты теории пространственной цены Й.Г. фон Тюнена, который 
впервые теоретически и математически обосновал влияние 
пространственного фактора ценообразования в сельскохо-
зяйственном производстве. Освещена необходимость учета 
транспортных расходов как неотъемлемой составной части 
методического подхода к региональному ценообразованию на 
сельскохозяйственную продукцию.

Ключевые слова: регионально-пространственное ценоо-
бразования, региональное ценообразование, аграрный рынок, 
сельскохозяйственный рынок, генезис регионального ценоо-
бразования.

ANNOTATION
The article is devoted to the study of theoretical aspects of the 

genesis of regional-spatial pricing on agricultural products. From 
the standpoint of logical-historical principles, the conceptual as-
pects of the theory of spatial price of J.H. von Thünen, who for the 
first time theoretically and mathematically substantiated the influ-
ence of the spatial price formation factor in agricultural production, 
are exhaustively covered. The necessity of taking transport ex-
penses into account as an integral part of the methodical approach 
to regional pricing on agricultural products is highlighted.

Key words: regional-spatial pricing, regional pricing, agrarian 
market, agricultural market, genesis of regional pricing.

Постановка проблеми. Методичні підходи 
до регіонально-просторового ціноутворення на 
сільськогосподарську продукцію повинні базу-
ватися на методологічній основі, яка уможлив-
лює його адекватне, об’єктивне відображення 
у теоретичному та прикладному аспектах, а 

саме дає змогу проводити аналіз цін на сіль-
ськогосподарську продукцію, їх структури 
та змісту; забезпечує визначення варіантів фор-
мування регіональних цін на єдиних наукових 
підходах, принципах для всіх рівнів системи 
цін та супроводжує практичну реалізацію від-
повідної концепції ціноутворення на рівні окре-
мих регіонів.

Складність дослідження ціноутворення і цін, 
особливо на регіональному рівні, що у своїй вза-
ємодії становлять механізм ціноутворення, по-
лягає, власне, у відсутності єдиної теорії ціни, 
здатної слугувати як методологічне обґрунту-
вання ціноутворення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Нині деякі економісти висловлюються взагалі 
проти необхідності використання будь-якої те-
орії ціноутворення на сучасному етапі [1, с. 8; 
2, с. 19]. Тому фактично й досі не вдалося ство-
рити не лише концепцію регіонального, але 
й будь-яку іншу несуперечливу концепцію ці-
ноутворення, виходячи з єдиного методологіч-
ного підходу [3, с. 47].

Натомість класики світової економічної 
думки, серед яких слід відзначити насамперед 
У. Петті, Ф. Кене, А. Тюрго, А. Сміта, Д. Рі-
кардо, Й. фон Тюнена, К. Маркса, М. Туган-
Барановського, А. Маршала, М. Кондратьєва, 
О. Чаянова, В. Леонтьєва, значну увагу приді-
ляли науковому дослідженню важливих аспек-
тів вартісно-цінових, розподільчих та рентних 
відносин. З цієї точки зору особливо актуаль-
ним є теоретичний аналіз генезису регіонально-
просторового ціноутворення на сільськогоспо-
дарську продукцію.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є спроба наукового до-
слідження теоретичних аспектів генезису 
регіонального ціноутворення на сільськогоспо-
дарську продукцію.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На фоні досліджень А. Сміта, Д. Рікардо з його 
принципом порівняльних переваг в міжрегіо-
нальній торгівлі та теорії ренти за місцем роз- ек
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ташування особливо вирізняється очевидною 
своєрідністю і самостійністю дослідження про-
блем економічного простору Й.Г. фон Тюненом 
[4, с. 10]. Становлення теорії розміщення ви-
робництва прийнято пов’язувати з виходом 
у 1826 р. першої частини його головної науко-
вої праці «Ізольована держава в її відношенні 
до сільського господарства і національної еко-
номіки, або Дослідження про вплив хлібних 
цін, багатства ґрунту і витрат на землеробство» 
[5, с. 20; 6, с. 42; 7, с. 7; 8; 9; 10]. Наукові 
здобутки Й.Г. фон Тюнена були першим досві-
дом регіональних наукових досліджень, які він 
проводив на базі власного аграрного господар-
ства розміром 465 га у маєтку Теллов поблизу 
Ростока [10, с. 4]. Й.Г. фон Тюнена вважають 
піонером сучасної регіональної та аграрної еко-
номіки [8, с. 13; 4, с. 10], крім того, він пер-
шим розпочав використовувати граничні вели-
чини і граничні методи в аналізі економічних 
процесів, заслужено вважаючись попередником 
неокласичної теорії маржиналізму [8, с. 12]; по-
єднав дедуктивний метод, теоретичний аналіз 
і емпіричну статистику, що пізніше стало осно-
вою для розвитку самостійної галузі знань – 
економетрії [10, с. 6].

До беззаперечних наукових здобутків ні-
мецького вченого належить: 1) теорія роз-
міщення (локалізації) виробництва (теорія 
сільськогосподарського штандорту); 2) теорія 
диференційної ренти за місцем знаходження; 
3) теорія інтенсивності сільськогосподарського 
виробництва (граничної продуктивності); 4) ма-
тематична теорія заробітної плати і визначення 
відсоткової ставки. При цьому протягом вже 
майже двох століть, як і в часи своїх сучасни-
ків, які мало звертали уваги на наукові праці 
Й.Г. фон Тюнена [10, с. 5], залишаються прак-
тично непоміченими наукові розвідки вченого, 
що окремо присвячені проблемам ціноутворен-
ня на сільськогосподарську продукцію.

Так, у 1818 р., за декілька років до видан-
ня свого фундаментального наукового доробку, 
Й.Г. фон Тюнен завершив роботу над працею 
«Про причини, які визначають ціну зерна, 
та про вплив накладних витрат на землероб-
ство» (“Über die Ursachen, die den Getreidepreis 
bestimmen, und ьber die Wirkung der Auflagen 
auf den Ackerbau”) [10, с. 7].

Вже там міститься ідея про «ізольовану дер-
жаву», щоправда, для цього використовується 
термін «ідеальна держава». Стосовно процесу 
ціноутворення на сільськогосподарську про-
дукцію вченим було визначено певні рестрик-
тивні параметри, які дали змогу змоделювати 
просторову складову ціноутворення: 1) існує 
один-єдиний міський ринок збуту сільськогос-
подарських товарів, що перебуває у центрі те-
риторії; 2) ринкова ціна на продукцію визна-
чається попитом, який залежить від кількості 
жителів міста та знаходиться у певному спів-
відношенні до пропозиції; 3) на ринок достав-
ляється зерно (жито) однакової якості; 4) до-

ставка зерна супроводжується транспортними 
витратами (гужовий транспорт), які зростають 
за ступенем віддаленості виробників від ринку; 
5) просторові ціни виробників визначаються 
умовами постачання «на місці – господарський 
двір» (“Loco-Hof-Preise”) і є функцією, залеж-
ною виключно від відстані господарства до рин-
ку збуту.

Логіка Й.Г. фон Тюнена була такою: просто-
рові ціни на сільськогосподарську продукцію 
в окремих центрах гомогенного регіону ізольо-
ваної держави знижуються внаслідок зростання 
транспортних витрат зі збільшенням відстані 
між центром виробництва до ринку збуту. Ін-
шими словами, ціна кожного продукту в будь-
якій точці простору відрізняється від його ціни 
в місті на величину транспортних витрат, які 
є прямо пропорційними вазі вантажу і відда-
леності перевезення [11, с. 30-32]. Проте осо-
бливість цієї просторової моделі ціни Й.Г. фон 
Тюнена полягає в тому, що зі збільшенням від-
стані перевезення вантажу ціна виробника сіль-
ськогосподарської продукції зменшується до 
тих пір, поки взагалі не буде дорівнювати нулю 
талерів. Тобто в регіональному центрі виробни-
цтва, транспортні витрати до якого співпадають 
з величиною ринкової ціни на продукцію в міс-
ті, ціна виробника визначатиметься таким рів-
нянням: р = 0 талерів. У всіх рівновіддалених 
від міського ринку регіональних центрах ціни 
на сільськогосподарську продукцію будуть та-
кими ж самими – лінії однакових цін (ізоціни) 
мають форму кілець, в центрі яких розташова-
но місто [10, с. 8-9].

Слід зауважити, що 100 років потому О. Чая-
нов незалежно від Й.Г. фон Тюнена використав 
аналогічний підхід під час дослідження систе-
ми ізоцін як просторової характеристики орга-
нізації ринку жита і ціноутворення на ньому, 
щоправда, безпосередньо застосувавши метод 
за прикладом Гумбольда, який той використо-
вував для вивчення температур в кліматології, 
з метою дослідження економічних явищ, а саме 
ринкової кон’юнктури «економічної погоди» 
[12, с. 110-113].

Регіональна диференціація цін на сільсько-
господарську продукцію, яка в гомогенному 
просторі ізольованої держави зумовлена тран-
спортними витратами, має вирішальне значен-
ня у формуванні земельної ренти.

Й.Г. фон Тюнену вдалося розвинути теорію 
земельної ренти, не будучи знайомим з працями 
Д. Рікардо з цього питання [7, с. 9; 13, с. 44].

Якщо Д. Рікардо вдалося обґрунтовано до-
вести вплив різної продуктивності ґрунтів, тоб-
то «природного розміщення», на формування 
диференційної ренти за родючістю, то Й.Г. фон 
Тюнен за допомогою своєї моделі ізольованої 
держави та просторової ціни розкрив зміст фор-
мування диференційної ренти за місцем зна-
ходження, зумовлену сільськогосподарським 
штандартом, тобто «економічним розміщен-
ням» виробництва. Німецький вчений вперше 
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обґрунтував на основі безпосередніх розрахун-
ків фактичних показників господарської ді-
яльності (10-річна вибірка середніх значень 
розвитку сільськогосподарського виробництва 
у маєтку Теллов) системний виклад теорії зе-
мельної ренти за місцем знаходження.

На нашу думку, Й.Г. фон Тюнену слід завдя-
чувати також як основоположнику теорії просто-
рової ціни на сільськогосподарську продукцію, 
тому що він вперше теоретично та математич-
но обґрунтував вплив просторового фактору ці-
ноутворення в сільськогосподарському вироб-
ництві. Оскільки розмір диференційної ренти 
за місцеположенням як різниця між виручкою 
і витратами залежить від рівня ціни виробни-
ка, диференціація просторових (регіональних) 
цін зумовлює диференціацію земельної ренти за 
місцем знаходження, тобто зі збільшенням від-
далі до ринку збуту за інших рівних умов розмір 
земельної ренти на одиницю площі сільськогос-
подарських угідь зменшуватиметься. Регіональ-
ний центр сільськогосподарського виробництва, 
в якому ціна виробника на продукцію співпадає 
з розміром транспортних витрат по доставці її 
на ринок збуту, є крайньою просторовою точкою 
ізольованої держави, далі якої виробництво сіль-
ськогосподарської продукції є економічно неви-
гідним. Саме тут пролягає межа землеробства, 
що зумовлена просторовою диференціацію цін, 
за якою починається, за висловом Й.Г. фон Тю-
нена, «некультивоване дике поле» [9].

Зв’язок між цінами на сільськогосподарську 
продукцію і різними регіонами особливо вияв-
ляється тоді, коли між ними здійснюється то-
варообмін. Здійснення реальних торговельних 
операцій неможливе без використання тран-
спорту. Практично включно до ХІХ століття 
високі транспортні витрати суттєво обмежували 
торгівлю сільськогосподарською продукцією. 
В сучасний період не розвинення транспортної 
інфраструктури може також становити значні 
перешкоди міжрегіональному та внутрішньо 
регіональному товарообміну.

В 1969 р. К. Кларк, автор терміна «валовий 
національний продукт», повідомляв, що пере-
візники зерна у Східній Африці отримують за 
кожну тонну перевезеного на 1 км зерна 12,4 кг 
збіжжя [14]. Таким чином, доставляючи вказа-
ний товар в розмірі 1 т на відстань 80 км, пере-
візник вимагав би весь обсяг перевезеного ван-
тажу як оплату своїх послуг. У випадку такого 
роду високих транспортних витрат товарообмін 
зосереджується в дуже малому радіусі, прак-
тично не перевищуючи 20 км. За цих обставин 
йдеться навіть не про внутрішньо регіональну, 
а про локальну торгівлю, не говорячи вже про 
можливий міжрегіональний чи міжнародний 
статус торговельних взаємовідносин, тобто це 
реальний приклад прояву концепції «ізольова-
ної держави».

Стосовно цього слід зауважити, що з розви-
тком ринкового господарства протягом ХІХ сто-
ліття більш інтенсивною стала міжнародна 

торгівля сільськогосподарською продукцією, 
яка подолала межі внутрішньо регіональних 
та міжрегіональних різниць перш за все шля-
хом оптимізації вартісно-цінових співвідно-
шень, зокрема в частині транспортних витрат, 
поглиблюючи сьогодні ще більше інтенсивність 
ціноутворюючих та товарообмінних процесів.

Тисячоліття тому, як вказує В. Бернстайн, 
з континенту на континент перевозили лише 
найдорожчі товари, а саме шовк, золото і срі-
бло, прянощі, дорогоцінне каміння, фарфор 
та ліки [15, с. 7]. Нині ж можна констатувати, 
що майже всі основні види агропродукції пред-
ставлені в міжконтинентальному товарообміні. 
Це відбулось також через зменшення плати за 
перевезення вантажів і удосконалення ціноут-
ворення. Так, якщо у 1820 р. транспортування 
зернових з Північної Америки до Європи ко-
штувало майже половину вартості перевезеного 
вантажу в тодішніх цінах на зерно, то цей по-
казник завдяки використанню пароплавів після 
1875 р. становив лише 16% від загальної вар-
тості перевезеного збіжжя [16]. Зменшення вар-
тості фрахту відкрило шлях для трансатлантич-
ної торгівлі зерном і спонукало до дослідження 
нових ціноутворюючих процесів. Сьогодні тран-
сатлантичні транспортні витрати у торгівлі зер-
ном не перевищують 7-8% від його загальної 
вартості. Між тим розмір фрахту по доставці 
зерна з Нового Орлеану до Роттердаму стано-
вить 5-15 дол. США за 1 т, що менше, ніж ви-
трати на аналогічну відстань перевезення кон-
тинентальними дорогами в ЄС [17, с. 120].

Отже, врахування транспортних витрат 
є невід’ємним методичним підходом до регіо-
нального ціноутворення на сільськогосподар-
ську продукцію. Вплив цього чинника в про-
цесі ціноутворення може бути суттєвим під час 
встановлення регіональних цін на товарну про-
дукцію сільського господарства.

Ринковий фундаменталізм, який останніми 
десятиріччями опанував вітчизняну теоретичну 
дискусію, присвячену проблемам реформування 
ціноутворення на сільськогосподарську продук-
цію, практично втратив на науковому горизонті 
розгляд територіально-регіональних відміннос-
тей, які характерні для сільського господарства 
і ціноутворення на сільськогосподарську про-
дукцію. Незважаючи на це, в нашій країні са-
мостійно склалися стійкі регіональні відмінності 
у рівнях цін на сільськогосподарську продукцію. 
Так, в Україні немає встановлених державою ці-
нових поясів, але активно функціонують стихій-
но сформовані цінові пояси [18, с. 80].

Висновки. Значний розмах регіональної ва-
ріації цін приводить до деструктивних процесів 
передусім у розвитку спеціалізації, формуванні 
доходів сільськогосподарських виробників, мож-
ливостях інвестиційної діяльності і, зрештою, до 
звуженого типу економічного відтворення. Як 
наслідок, досі в Україні існують не лише під-
приємства, райони, але й цілі регіони в масш-
табах областей, в котрих виробництво сільсько-
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господарської продукції є абсолютно збитковим, 
що додатково підтверджує необхідність удо-
сконалення регіонального ціноутворення. Тому 
з метою розв’язання вказаних проблем еконо-
мічного розвитку, окрім ринкових, потрібно за-
проваджувати також регіональні інструменти 
ціноутворення на сільськогосподарську продук-
цію. Економічне обґрунтування регіонального 
ціноутворення повинно здійснюватись на основі 
зважених методологічних і методичних підходів 
згідно з формуванням кількісно та якісно нових 
продуктивних сил, змінами структури аграрного 
виробництва, змісту і характеру сільськогоспо-
дарської праці, її продуктивності, що значною 
мірою залежить від сучасних регіональних осо-
бливостей розміщення та спеціалізації аграрного 
виробництва, досягнутого рівня продуктивності 
ґрунтів і тварин, а також інших чинників про-
цесу відтворення.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто соціально-економічні засади ресур-

созбереження та розкрито зв'язок раціонального використан-
ня ресурсів із ресурсоефективністю економіки. Обґрунтовано 
питання ресурсозбереження і необхідності використання дер-
жавно-приватного партнерства у сфері ресурсозбереження. 
Запропоновано напрями стимулювання ресурсозбереження 
у забезпеченні стійкого розвитку національної економіки та її 
соціальної сфери.

Ключові слова: ресурси, ресурсозбереження, ресурсое-
фективність, державна політика, соціальна діяльність.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены социально-экономические принци-

пы ресурсосбережения и раскрыта связь рационального ис-
пользования ресурсов с ресурсоэффективностью экономики. 
Обоснован вопрос ресурсосбережения и необходимости ис-
пользования государственно-частного партнерства в сфере 
ресурсосбережения. Предложены направления стимулирова-
ния ресурсосбережения в обеспечении устойчивого развития 
национальной экономики и ее социальной сферы.

Ключевые слова: ресурсы, ресурсосбережение, ресурсо-
эффективность, государственная политика, социальная дея-
тельность.

АNNOTATION
The article considers the socio-economic principles of re-

source saving and discloses the relationship between the rational 
use of resources from the resource-saving economy. The issue of 
resource saving and the need to use public-private partnership in 
the sphere of resource saving is justified. The directions of stimu-
lating resource saving in ensuring sustainable development of the 
national economy and its social sphere are proposed.

Key words: resources, resource-saving, resource-efficiency, 
state policy, social activity.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Ресурсозбереження як 
одне з пріоритетних завдань розвитку економі-
ки України характеризується дефіцитом бага-
тьох видів ресурсів, а також серйозними еко-
логічними та соціальними проблемами. Через 
обмеженість усіх видів ресурсів найбільш висо-
кі результати діяльності будь-якої організації 
залежать від раціональності їх використання, 

а тому неможливе подальше підвищення ефек-
тивності соціальної політики, що пов'язано 
з трансформацією системи ресурсозбереження.

Вирішення проблеми ресурсозбереження, 
передусім, зумовлює необхідність виявлення 
безлічі чинників, які впливають на процес ре-
сурсоспоживання. Крім усебічної комплексної 
економічної оцінки різних варіантів викорис-
тання ресурсів, потрібний ще вибір найбільш 
відповідної стратегії ресурсозабезпечення, який 
залежить від реальних економічних умов, що 
вимагають гнучкої зміни практики управління 
ресурсозабезпеченням, що склалася.

У цілому ж робота з ресурсозбереження має 
бути спрямована на зниження витрат вироб-
ництва за рахунок технічного і технологічно-
го переозброєння підприємств, оптимізації ви-
робничих процесів, адміністративно-правового 
регулювання та інших заходів, орієнтованих 
на виконання соціальних зобов'язань держави. 
З огляду на останнє, саме обмеженість ресурсів 
спричинила скорочення соціальних програм, 
унаслідок чого постає потреба у підвищенні 
ефективності раціонального використання ре-
сурсів та їх економії за рахунок ресурсозбере-
ження, що продукує зміни в механізмах соці-
альної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спираються автори. Ресурсозбе-
реження як один із перспективних напрямів 
сучасних економічних трансформацій розгляда-
ється в працях таких учених, як: О.Ю. Амосов, 
Н.Л. Гавкалова [1], М.С. Данько [2], Т.Б. Над-
тока, О.В. Амельницька [3], С.Ю. Половнико-
ва [4], Р.І. Балашовоа [5], Б.М. Андрушків, 
Ю.Я. Вовк, О.Б. Погайдак [6], І.П. Дрозд, 
А.В. Гулий [7] та ін. Незважаючи на наявні 
наукові розробки, нині дослідниками не сфор-
мований комплексний підхід до управління ре- ек
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сурсозберігаючими процесами для забезпечен-
ня переходу до ефективної економіки, відсутнє 
наукове прогнозування розвитку ресурсозбере-
ження в Україні як базис під час формування 
та реалізації відповідних стратегічних програм 
сприяння ресурсозбереженню та створенню дер-
жавної політики у сфері ресурсозбереження.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є аналіз функціонування 
та розвитку системи ресурсозбереження в умо-
вах соціальних трансформацій з обґрунтуван-
ням наявних концепцій ресурсозбереження для 
забезпечення.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. Концепцію ресурсозбереження 
можна розглядати як елемент інноваційного 
процесу у виробництві, що вимагає ґрунтовно-
го розроблення заходів концепції, визначення 
масштабів їх упровадження і постійного збіль-
шення обсягу фінансування.

Визначаючи перспективи її розвитку, слід 
звертати особливу увагу на закономірності, які 
проявляються у цьому процесі, оскільки зміст 
змін, що проводяться відносно ресурсів, може 
бути різним. Наприклад, за необхідності збіль-
шення обсягів виробництва особливої пробле-
ми з ресурсозабезпеченням не спостерігається, 
оскільки керівництво підприємства завжди має 
уявлення про те, обсяг яких ресурсів необхідно 
збільшити.

Проте впродовж тривалого часу на деяких 
підприємствах промисловості не здійснювалася 
модернізація технологій, що продукувало висо-
кий рівень зношеності обладнання, а невисокі 
тарифи на енергоресурси не сприяли необхід-
ності пошуку джерел та використання віднов-
люваних джерел енергії [15; 19].

Внаслідок збільшення за останні роки видат-
ків усіх суб’єктів на енергоресурси загострю-
ється питання ресурсозбереження в екологічній 
сфері, хоча невеликі ознаки зростання її еко-

номіки були досягнуті тільки завдяки видо-
бутку і переробці мінеральної сировини. Вар-
то відзначити, що збільшення обсягу добутку, 
за прогнозами фахівців, тільки збільшуватиме 
зношеність устаткування на підприємствах гір-
ничодобувної, переробної та інших важких га-
лузей виробництва, яка сягає 70% [8, с. 24].

Проблема істотно ускладнюється, якщо ста-
виться завдання підвищення ефективності ви-
користання ресурсів за рахунок інтенсивного 
розвитку виробництва або підприємства в ціло-
му, в основі якого лежать результати науково-
технічного прогресу, спрямовані на підвищення 
результативності виробництва і зростання ви-
пуску продукції.

У зв'язку з переходом до інтенсивного ре-
сурсозберігаючого типу економічного зростан-
ня підприємства, який ґрунтується на реалі-
зації досягнень науково-технічного прогресу, 
зниженні фондомісткості і матеріаломісткості 
продукції, підвищенні продуктивності праці, 
поліпшенні техніко-економічних показників 
та якості продукції, зростають можливості ре-
сурсозбереження.

Відповідно, державна політика у сфері енер-
гозбереження спрямована на реалізацію заходів 
зі скорочення енерговитрат, технічного пере-
озброєння та застосування енергозберігаючих 
технологій, активне застосування відновлюва-
них та нетрадиційних джерел енергії [10; 16]. 
Проте темпи реалізації ресурсозберігаючих за-
ходів залишаються надзвичайно низькими.

Аналіз причин ситуації, що склалася, з ура-
хуванням динаміки інших показників інно-
ваційної активності господарюючих суб'єктів 
України дав змогу виділити основні проблеми 
у цій сфері:

– недосконалість і декларативність законодав-
чої і нормативно-правової систем регулювання 
і стимулювання ресурсозберігаючої діяльності;

– відсутність достатніх фінансових ресурсів 
для проведення ресурсозберігаючих заходів, за-

Таблиця 1
Кінцеве енергоспоживання за 2007-2015 рр.

Одиниці виміру 2012 2013 2014 2015
1 Загальне кінцеве енергоспоживання тис. т н.е. 73107 69557 61460 50831
2 Промисловість тис. т н.е. 24845 21864 20570 16409
3 % до підсумку % 34,0% 31,4% 33,5% 32,3%
4 Транспорт тис. т н.е. 11448 11280 10327 8750
5 у % до підсумку % 15,7% 16,2% 16,8% 17,2%
6 Домашні господарства тис. т н.е. 23466 23495 20384 16554
7 % до підсумку % 32,1% 33,8% 33,2% 32,6%
8 Сектор послуг тис. т н.е. 5037 5745 4663 3838
9 % до підсумку % 6,9% 8,3% 7,6% 7,6%
10 Сільське, лісове та рибне господарство тис. т н.е. 2195 2242 2016 1961
11 % до підсумку % 3,0% 3,2% 3,3% 3,9%
12 Інші види діяльності тис. т н.е. 0,0 0,0 0,0 0,0
13 % до підсумку % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
14 Неенергетичне використання енергії тис. т н.е. 6116 4932 3500 3318
15 % до підсумку % 8,4% 7,1% 5,7% 6,5%

Джерело: складено на основі статистичних даних Держстату України
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безпечення наукових досліджень і впроваджен-
ня інноваційних ресурсозберігаючих розробок;

– відсутність дієвих фінансових схем реа-
лізації ресурсозберігаючих проектів у різних 
сферах економічної діяльності (бюджетному 
та промисловому секторах, житлово-комуналь-
ному господарстві і т. д.);

– повільне формування в Україні сучасного 
і масштабного ринку ресурсозбереження, розви-
ток його інфраструктури;

– відсутність реальних економічних механіз-
мів стимулювання ресурсозберігаючої діяльнос-
ті, що забезпечують формування економічної 
зацікавленості учасників такої діяльності в її 
здійсненні;

– дефіцит інформації у населення, керівни-
ків підприємств та організацій щодо наявних 
на ринку ресурсозберігаючих техніки і техноло-
гій, ресурсоефективної продукції, можливостей 
економії різних видів ресурсів;

– недолік кваліфікованих кадрів у сфері ре-
сурсного менеджменту, відсутність відповідних 
служб на підприємствах та ін. [17].

Ці проблеми можуть бути вирішені тільки 
у разі спільного забезпечення ресурсозбережен-
ня з боку держави і підприємств в умовах мо-
дернізації економіки. Таке партнерство у сфері 
ресурсозбереження повинне формуватися в роз-
різі таких напрямів: енергозбереження; ви-
користання вторинних матеріальних ресурсів; 
мінімізація втрат ресурсів; екотехнології; вико-
ристання соціальних ресурсів модернізації.

Саме ці напрями ресурсозбереження 
є наслідком державної та корпоративної полі-
тики ресурсозбереження, що проводиться, вони 
взаємозв'язані, взаємозумовлені і представлені 
в діючих концепціях ресурсозбереження.

Нині найбільш поширені такі концепції ре-
сурсозбереження: концепція сталого розвитку; 
концепція інноваційного ресурсозаміщення 
«5К» (комунікації, компетенції, конкуренція, 
комерціалізація, координація)» концепція 
«нульових відходів»; концепція повного ви-
користання сировинних ресурсів; концепція 
повного використання енергетичних ресур-
сів; концепція мінімізації відходів; концеп-
ція ефективного використання устаткування 
та його модернізації; концепція вартісно-орі-
єнтованого підходу до управління ресурсоз-
береженням; концепція людського розвитку; 
концепція ресурсної безпеки [9].

Так, концепція ресурсної безпеки, буду-
чи елементом економічної безпеки, у своєму 
складі має такий важливий блок, як енерге-
тична безпека, яку традиційно розглядають 
як стан енергетики, що гарантує технологічно 
та економічно безпечне задоволення поточних 
та перспективних потреб споживачів енергії 
та збереження довкілля. Крім зазначеного, 
у забезпеченні енергетичної безпеки важли-
ві міра забезпечення енергоресурсами та ви-
користання транзитного потенціалу поставок 
енергоносіїв тощо [18].

За визначенням Світової енергетичної ради 
достатній рівень енергетичної безпеки досяга-
ється ступенем захищеності всіх суб’єктів сус-
пільства від загроз дефіциту у забезпеченні їх 
обґрунтованих потреб в енергії, належного рів-
ня їх якості, а у разі виняткових станів – гаран-
тованого забезпечення мінімально необхідного 
обсягу енергоресурсів [1; 14].

Варто відзначити, що ресурсозбереження 
й енергетична безпека – одні з основних на-
прямів системи соціального захисту населен-
ня з раціонального використання всіх ресурсів 
у взаємодії, включаючи економічні (електрое-
нергію, теплову енергію, усі види матеріальних 
ресурсів, фінансові ресурси), інформаційні, тру-
дові, адміністративні, нормативні, інноваційні, 
інтелектуальні, соціокультурні й інші ресурси. 
Ресурсозберігаючий підхід особливо важливий, 
тому що в сучасних умовах ресурсозабезпечен-
ня соціальних послуг галузі пов'язане з вели-
чезними витратами всіх видів ресурсів.

Управління ресурсозбереженням у рамках 
енергетичної безпеки охоплює весь діапазон 
проблем, що стосуються соціального захисту 
населення, на усіх рівнях адміністративного 
управління: уповноважений регіональний вико-
навчий орган управління соціальним захистом 
населення – територіальні органи соціального 
захисту – установа соціального обслуговування.

Ресурсне забезпечення соціального захисту 
включає різні сегменти її інституціоналізації 
в сучасному українському суспільстві: ресурси 
людини, сім'ї; ресурси, що формуються у рамках 
корпоративної культури сучасних підприємств; 
ресурси, що регулюються на державному рівні. 
При цьому державна політика формує спрямова-
ність соціальної політики – формування соціаль-
них пріоритетів громадського життя, комплекс 
ресурсів, що створюють умови для формування 
фахівців соціального захисту, розроблення соці-
альних технологій, соціальних програм, що впли-
вають у цілому на соціальне макросередовище.

Управління сучасною системою соціально-
го захисту населення будується, передусім, на 
двох основних системних управлінських ре-
сурсах, що зумовлюють її результативність: 
на адміністративному і нормативно-правовому 
ресурсах. Адміністративний ресурс висуває іні-
ціативу, а нормативно-правовий ресурс зако-
нодавчо встановлює цілі, завдання, конкретні 
програми соціального захисту населення, реа-
лізація яких ґрунтована на залученні органі-
заційних, економічних, виробничих, кадрових 
та інших управлінських ресурсів. Правові чин-
ники мотивації у галузі соціального захисту 
проявляються у вигляді прийняття норматив-
но-законодавчих актів, що встановлюють стан-
дарти, норми, правила, заборони й обмеження 
використання ресурсів, компетенцію і повно-
важення центральних і місцевих органів влади 
з розроблення державних стандартів, а також 
визначення юридичної відповідальності за по-
рушення встановлених умов.



26

Випуск 3(03) 2017

Класичний приватний університет

Основними ресурсами управління системою 
соціального захисту населення є наявні види 
соціальної підтримки різних категорій насе-
лення, що розробляються, соціальні програми 
розвитку відповідно до гарантованої держави 
переліком послуг і видами соціального обслу-
говування з уживаними соціальними техно-
логіями, наявна матеріальна база і відповідно 
підготовлені кадри соціальних служб, норма-
тивно-правове забезпечення.

Ресурсозбереження є складовою частиною 
усіх програм, що входять у систему соціального 
захисту населення. Для кожної з них розробля-
ється оптимальний план ресурсо- й енергозбе-
рігаючих заходів, що включає певні критерії 
і показники їх оптимальності.

Нині як державна підтримка енергозбережен-
ня України, розроблена й уведена в дію урядова 
програма «теплих» кредитів, на фінансування 
якої виділено додатково 300 млн. грн. у 2017 р. 
Укладені договори про співпрацю з Держенерго-
ефективності з боку державних банків («Ощад-
банк», «Укргазбанк», «Укрексімбанк», «Приват-
Банк») дають змогу здійснювати кредитування 
як для ОСББ/ЖБК, так і для фізичних осіб. 
А місцеві програми кредитування енергоефек-
тивності, яких у 2016 р. було 206, дають змогу 
надавати додаткову компенсацію (з місцевих бю-
джетів) по відсотках за такими заходами [11].

Крім того, із внесенням змін у законодавство 
щодо забезпечення конкурентних умов вироб-
ництва електроенергії з альтернативних джерел 
енергії проведено корегування «зеленого» тари-
фу на електроенергію для фізичних осіб, що дає 
їм змогу реалізовувати надлишок виробленої 
«чистої» енергії в мережу, що стає рушійною 
силою для розвитку сфери використання ресур-
созбереження в Україні [12; 13].

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Аналіз 
джерел інформації про стан і тенденції розви-
тку ресурсозбереження України засвідчив, що 
дослідження даної проблематики висвітлено 
недостатньо. Соціальний захист як найважли-
віший інструмент соціальної політики розви-
вається у рамках системи, орієнтованої на під-
тримку соціального функціонування людини 
і створення умов для забезпечення відповідного 
рівня й якості життя.

Процеси активізації ресурсозбереження 
в системі соціального захисту в Україні вима-
гають залучення не тільки ринкових, а й дер-
жавних механізмів фінансового забезпечення 
програм раціонального та ефективного викорис-
тання ресурсів в умовах сучасного господарю-
вання, що дасть змогу розглядати ресурсозбе-
реження як стратегічний напрям у соціальному 
розвитку на законодавчому рівні.
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ФОРМУВАННЯ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ  

В УМОВАХ ПРИБУТКОВОСТІ РОСЛИННИЦТВА

FORMATION OF CONJUNCTURE IN THE AGRICULTURAL MARKET  
UNDER THE CONDITIONS PROFITABILITY OF PLANTING

АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано важливість забезпечення аграрного 

виробництва новою, високотехнологічною технікою. Встанов-
лено відсутність впливу збільшення прибутку на обсяг закупі-
вель імпортної сільськогосподарської техніки аграрними під-
приємствами. Розкрито причини нівелювання такого впливу, 
зокрема інфляційно-девальваційний чинник. Доведено чітку 
залежність частки придбаної техніки іноземного виробництва 
від фінансових результатів в рослинництві. Обґрунтовано 
необхідність удосконалення вітчизняного машинобудування 
та спрямування його на виробництво нової, високотехнологіч-
ної техніки. Окреслено найважливіші шляхи підвищення конку-
рентоспроможності вітчизняного виробника на ринку сільсько-
господарської техніки.

Ключові слова: ринок сільськогосподарської техніки, по-
пит, прибуток, сільськогосподарське машинобудування, ім-
порт техніки.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснована важность обеспечения аграрного про-

изводства новой, высокотехнологичной техникой. Установлено 
отсутствие влияния роста прибыли на объем закупок импорт-
ной сельскохозяйственной техники аграрными предприятиями. 
Раскрыты причины нивелирования такого влияния, в частно-
сти инфляционно-девальвационный фактор. Доказана чет-
кая зависимость доли приобретенной техники иностранного 
производства от финансовых результатов в растениеводстве. 
Обоснована необходимость совершенствования отечествен-
ного машиностроения и направления его на производство но-
вой, высокотехнологичной техники. Определены важнейшие 
пути повышения конкурентоспособности отечественного про-
изводителя на рынке сельскохозяйственной техники.

Ключевые слова: рынок сельскохозяйственной техники, 
спрос, прибыль, сельскохозяйственное машиностроение, им-
порт техники.

ANNOTATION
The importance of providing agricultural production with new 

high-tech equipment is grounded in the article. The absence of the 
influence of profit growth on the volume of purchases of imported 
agricultural machinery by agricultural enterprises has been estab-
lished. The reasons for leveling such influence, in particular the in-
flation-devaluation factor, are revealed. A clear dependence of the 
share of the foreign machinery production and financial results in 
crop production is proved. The necessity of improving the domes-
tic machine-building industry and its direction for the production of 
new, high-tech machinery is grounded. The most important ways 
of increasing the competitiveness of the domestic producer on the 
market of agricultural machinery are determined.

Key words: agricultural machinery market, demand, profit, ag-
ricultural machinery, machinery import.

Постановка проблеми. Останнім часом сіль-
ське господарство стало однією з найважливіших 
галузей економіки України, особливо рослин-

ництво є прибутковою та експортоорієнтованою 
галуззю. Рослинництво потребує забезпечення 
сільськогосподарською технікою на рівні пере-
дових країн ЄС і світу для досягнення макси-
мальної прибутковості та дотримання високих 
норм якості. Але в країні залишається пробле-
ма із забезпеченням в повному обсязі високо-
технологічною, високопродуктивною технікою. 
Підприємства, що мають досить високий рівень 
прибутковості, віддають перевагу придбанню 
техніки іноземного виробництва, ігноруючи 
малопродуктивну, морально застарілу вітчиз-
няну техніку. Існує ціла низка суб’єктивних 
та об’єктивних причин такого явища, а саме 
слабкий рівень підтримки державою як аграр-
них підприємств, так і вітчизняного машинобу-
дування; нерозвиненість фінансових інститутів 
та висока вартість кредитних ресурсів; недо-
сконалість та застарілість виробничої бази сіль-
ськогосподарської техніки; диспаритет цін на 
сільськогосподарську продукцію та засоби ви-
робництва тощо. Більшість цих проблем мож-
на усунути, спрямовуючи державну підтримку, 
приватні інвестиції, прибуток аграрних підпри-
ємств на удосконалення сільськогосподарського 
машинобудівного комплексу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання забезпечення сільськогосподарською тех-
нікою аграрних підприємств, функціонування 
ринку та кон’юнктура його розкриті в роботах 
Я.К. Білоуська, М.М. Могилової, В.В. Іваниши-
на, В.Л. Товстопята, О.В. Захарчука, В.Є. Ско-
цика, Д.Ю. Солов’я, О.В. Вишневецької.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Водночас недостатньо висвіт-
лені проблеми попиту на іноземну та вітчизня-
ну техніку, використання прибутку як фактору 
формування кон’юнктури ринку, шляхи підви-
щення попиту на вітчизняну сільськогосподар-
ську техніку.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає в дослідженні 
впливу прибутковості галузі рослинництва на 
кон’юнктуру ринку сільськогосподарської тех-
ніки, обґрунтуванні шляхів оптимізації пропо-
зиції відповідно до виявленого попиту на сіль-
ськогосподарську техніку.ек
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ефективність виробництва рослинницької про-
дукції значною мірою залежить від матеріально-
технічного забезпечення господарств загалом, 
зокрема високотехнологічною сільськогоспо-
дарською технікою. Основним джерелом при-
дбання сільськогосподарської техніки в Україні 
залишаються власні кошти, а саме прибуток.

Аналізуючи щорічну частку придбання сіль-
ськогосподарської техніки іноземного вироб-
ництва для рослинництва в грошовому виразі, 
спостерігаємо постійне її збільшення в загаль-
ному обсязі її придбання. Так, якщо у 2004 році 
вона складала лише 38% (87 млн. дол. США), 
то в 2010 році вона становила 67,4% 
(313 млн. дол. США), а в 2016 році досягла 
86,3% (305 млн. дол. США).

Згідно з розрахунками (рис. 1) встановлено 
пряму залежність збільшення частки придбан-
ня іноземної техніки від збільшення прибутку 
сільськогосподарських підприємств, отрима-
ного від реалізації продукції рослинництва. 
Коефіцієнт кореляції цих показників досить 
високий – 0,73*. Це свідчить про віддання пе-
реваги українськими товаровиробниками ім-
портній сільськогосподарській техніці всупереч 
намаганням держави стимулювати закупівлю 
вітчизняної техніки через впровадження дер-
жавних програм фінансування як розвитку 
вітчизняного машинобудування, так і безпосе-
редню закупівлю аграрними підприємствами 
вітчизняної техніки.

Під час аналізу сум витрат на техніку іно-
земного виробництва і прибутку сільськогос-
подарських підприємств пряму залежність 
не спостерігаємо. Загальний коефіцієнт коре-
ляції складає всього 0,23, більш вагоме зна-

чення на рівні 0,52 характерно для періоду 
з 2004 по 2009 роки. Це пояснюється певними 
об’єктивними та суб’єктивними причинами і не 
впливає на загальну тенденцію віддання пере-
ваги сільськогосподарських товаровиробників 
в придбанні іноземної сільськогосподарської 
техніки перед вітчизняною (рис. 2).

У 2004 та 2005 роках ринок імпортної сіль-
ськогосподарської техніки ще був недостатньо 
розвинутим у країні, аграрії віддавали перевагу 
вітчизняній техніці, хоча в 2005 році, незва-
жаючи на зниження прибутку в галузі рослин-
ництва, сума придбання техніки дещо зросла. 
У 2006-2007 роках сума придбаної техніки 
значно перевищила отриманий прибуток. Це 
пояснюється тим, що в 2006-2008 роках відбу-
валося активне кредитування як всіх галузей 
економіки загалом, так і аграрних підприємств 
зокрема. 2008 рік став найбільш сприятливим 
для аграріїв, адже отриманий прибуток попе-
реднього року дав змогу не лише розраховува-
тися по кредитах, але й наростити обсяги при-
дбання імпортної високотехнологічної техніки. 
З кінця 2008 року до 2010 року загальнодер-
жавна криза призвела до зменшення прибутків 
і, як наслідок, скорочення закупівель техніки 
загалом. Вже з 2010 року спостерігаються по-
ступове збільшення прибутковості галузі рос-
линництва та зростання обсягів придбання 
сільськогосподарської техніки. 2013 рік став 
останнім в періоді збільшення цих показників 
і внаслідок кризових явищ (анексія Криму, ві-
йна на сході країни, девальвація гривні); вже 
з 2014 року відбулося різке падіння закупки 
техніки разом з падінням рівня прибутковості. 
Різке збільшення прибутку в 2015 році не при-
вело до пропорційного збільшення закупівель 

Рис. 1. Залежність частки придбання с/г техніки іноземного виробництва  
від суми прибутку в рослинництві *(**)

* виключно сільськогосподарські підприємства;
** сума придбання техніки за поточний рік, прибуток надається за попередній рік
Джерело: за даними Державної служби статистики України (http://www.ukrstat.gov.ua), даними Мі-
нагрополітики України «Оперативна інформація щодо придбання сільськогосподарської техніки» за 
відповідні роки, власні розрахунки
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техніки. Це пояснюється штучно завищеною 
прибутковістю галузі через інфляційні проце-
си та недосконалий облік основних засобів, що 
потребують відповідної переоцінки. Відсутність 
переоцінки основних засобів викривлює основні 
результативні показники сільськогосподарської 
діяльності на макро- та мікрорівнях. Наведе-
ні дані свідчать про завищення рентабельності 
сільського господарства через недооцінку галу-
зевих основних засобів [1, с. 96]. Процес недо-
оцінки основних засобів має місце з 1997 року, 
коли вартість основних засобів просто індексу-
валася без врахування реального зростання цін 
на них. Крім того, інфляційно-девальваційні 
процеси через сезонність виробництва рослин-
ницької продукції також позначаються на не-
відповідності собівартості продукції та, відпо-
відно, її рентабельності на рівні, що забезпечує 
процес відтворення виробництва в наступному 
операційному циклі. Враховуючи той факт, що 
за останні 5 років частка імпортної сільськогос-
подарської техніки перевищує 80 відсотків за-
гальних обсягів її закупівлі, слід сказати, що 
чинник девальвації гривні досить суттєво впли-
ває на можливості підприємства щодо відтво-
рення виробництва навіть за звітної рентабель-
ності в рослинництві.

Сільськогосподарські товаровиробники від-
дають перевагу техніці іноземного виробництва 
через її високу технологічність, економічність, 
комфортність, екологічність, незважаючи на 
більш високу ціну порівняно з вітчизняними 
аналогами. Крім того, одним із визначальних 
чинників розвитку ринку сільськогосподарської 
техніки останніх років є участь у сільськогос-
подарському бізнесі великих підприємств, а 

також залучення акціонерного капіталу окре-
мими виробниками на міжнародних фондових 
біржах. Прихід на ринок впливових гравців, 
які мають у своєму розпорядженні значні фі-
нансові ресурси, зумовив зростання попиту на 
високотехнічну та високопродуктивну техніку 
іноземного виробництва [2, с. 53].

Що стосується вітчизняного товаровироб-
ника, то такі гіганти сільськогосподарського 
машинобудування, як ХТЗ «Херсонський ма-
шинобудівний завод», «Південмаш», «Білоцер-
ківсільмаш», на жаль, не витримали випробу-
вання кризами 1990-х і початку 2000-х років. 
Якщо в Росії та Білорусі влада зважилася на 
протекціоністські заходи з метою підтримки на-
ціональних виробників, то український ринок 
був цілком відданий імпорту. А вітчизняна про-
дукція в умовах розвалу 1990-х років виявила-
ся неконкурентоспроможною порівняно навіть 
з технікою, що була у використанні, провідних 
світових брендів. Звичайно, посильна допомо-
га українським компаніям здійснювалася через 
«Украгролізинг», що купував вітчизняну техні-
ку для поставки її аграріям. Але його частка на 
національному ринку ніколи не перевищувала 
2-4% внаслідок хронічно скромного державного 
фінансування [3, с. 53].

Тому, реалізуючи політику підтримки ві-
тчизняного сільськогосподарського машинобу-
дування, держава має стимулювати не власне 
виробництво застарілої, неконкурентоспромож-
ної техніки, а інвестиції в нові технології.

Так, прикладом може стати виробництво 
тракторів “Versatile”, яке було перенесене з Ка-
нади в Росію, що дало змогу значно знизити їх 
ціну через здешевлення робочої сили та логіс-

Рис. 2. Залежність обсягів придбання с/г техніки іноземного виробництва  
від суми прибутку в рослинництві *(**)

* виключно сільськогосподарські підприємства;
** сума придбання техніки за поточний рік, прибуток надається за попередній рік
Джерело: за даними Державної служби статистики України (http://www.ukrstat.gov.ua), 
дані Мінагрополітики України «Оперативна інформація щодо придбання сільськогоспо-
дарської техніки» за відповідні роки, власні розрахунки
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тичних витрат. Отже, цей трактор можна на-
звати російським, незважаючи на назву. Крім 
того, комбайни, виготовлені на заводах «Рост-
сільмашу» в Росії, продаються під брендом 
“Versatile” в Америці [4]. При цьому трактор 
залишається цілком конкурентоспроможним на 
європейських ринках. Цей бренд активно про-
сувається на ринок сільськогосподарської тех-
ніки в Україні.

Нині ключові загальносвітові тенденції сіль-
ськогосподарського машинобудування спрямо-
вані на підвищення продуктивності і надійності, 
безпеки і комфорту, збереження навколишньо-
го середовища та зниження собівартості, а та-
кож включають в себе:

– автоматизацію роботи сільськогосподар-
ських машин і зниження впливу людського 
фактору;

– використання систем віддаленого моніто-
рингу, контролю технічного стану та діагности-
ки сільськогосподарських машин;

– збільшення продуктивності сільськогос-
подарських машин;

– забезпечення безпеки і захист навколиш-
нього середовища;

– поліпшення економічних показників 
(зниження витрат на паливно-мастильні мате-
ріали, робочі рідини і матеріали);

– підвищення ергономічності виробництва;
– впровадження робототехніки;
– використання композитних матеріалів [5].
На жаль, вищезгадані тенденції не в повно-

му обсязі стосуються галузі машинобудування 
в Україні.

Висновки. Через тісний зв’язок між часткою 
закупівлі імпортної техніки та фінансовими 
результатами в галузі рослинництва виникає 
необхідність наповнення ринку сільськогоспо-
дарської техніки високотехнологічними, висо-
копродуктивними машинами та обладнанням. 
Одним із основних шляхів вирішення цього 
питання є не активізація імпорту, а стимулю-
вання розвитку вітчизняного сільськогосподар-
ського машинобудування.

Зарубіжні машини кращі від вітчизняних 
аналогів за багатьма техніко-економічними по-
казниками. Вони надійніші, потужніші, ком-
фортніші та оснащені сучасними системами 

керування, вузлами й агрегатами. Проте йти 
шляхом масової закупівлі техніки за кордоном, 
витрачаючи на це величезні кошти та стимулю-
ючи зарубіжного виробника, з державницьких 
позицій не завжди виправдано [6].

Для вдосконалення технічного рівня продук-
ції сільськогосподарського машинобудування 
та підвищення її привабливості для споживача 
необхідно стимулювати збільшення державних 
витрат та залучення приватних інвестицій на 
проведення науково-дослідних і дослідно-кон-
структорських робіт, а також створення умов 
для безпосередньої взаємодії підприємств галузі 
сільськогосподарського машинобудування з на-
уковими організаціями для розробок нових тех-
нічних рішень, продуктів і технологій.

Перспективним може стати в Україні також 
придбання новітніх технологій з виробництва 
сільськогосподарської техніки, цілих заводів 
або хоча би створення спільних підприємств 
щодо збирання техніки та часткової її комплек-
тації вітчизняними вузлами і агрегатами.
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ СПРИЯТЛИВОСТІ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

METHODICAL APPROACH TO THE EVALUATION OF THE LEVEL  
OF ENTREPRENEURIAL ENVIRONMENT FAVORABILITY

АНОТАЦІЯ
Оцінювання рівня сприятливості підприємницького серед-

овища є важливою функцією організаційно-економічного меха-
нізму. Обґрунтовано доцільність використання методики інте-
гральної оцінки. Запропонований алгоритм оцінювання рівня 
сприятливості підприємницького середовища включає десять 
етапів. Визначено та обґрунтовано субіндекси (загальноеко-
номічний, інвестиційно-інноваційний, податково-бюджетний, 
фінансовий, соціальний та політико-правовий), а в межах кож-
ного з них визначено систему показників. Запропоновані мето-
дичні прийоми можуть використовуватися для прогнозування 
тенденцій і побудови сценаріїв подальшого розвитку підприєм-
ницького сектору, а також підвищення ефективності державної 
політики у цій сфері.

Ключові слова: підприємницьке середовище, індекс, 
сприятливість, ефективність, регулювання.

АННОТАЦИЯ
Оценка уровня благоприятности предпринимательской 

среды является важной функцией организационно-экономиче-
ского механизма. Обоснована целесообразность использова-
ния методики интегральной оценки. Предложенный алгоритм 
оценки уровня благоприятности предпринимательской среды 
включает десять этапов. Определены и обоснованы субин-
дексы (общеэкономический, инвестиционно-инновационный, 
налогово-бюджетный, финансовый, социальный и политико-
правовой), а в пределах каждого из них определена система 
показателей. Предложенные методические приемы могут ис-
пользоваться для прогнозирования тенденций и построения 
сценариев дальнейшего развития предпринимательского сек-
тора, а также повышения эффективности государственной по-
литики в этой сфере.

Ключевые слова: предпринимательская среда, индекс, 
благоприятность, эффективность, регулирование.

АNNOTATION
The evaluation of the level of entrepreneurial environment fa-

vorability is an important function of organization and economic 
mechanism. The reasonability of the use of integral evaluation 
methodology has been substantiated. The proposed algorithm of 
the evaluation of the level of entrepreneurial environment favora-
bility includes ten stages. Sub-indexes and the rates system in 
their terms have been determined and substantiated (they are as 
follows: general economic, investment-innovative, tax and budget, 
financial, social, political and judicial). The proposed methodical 
measures may be used for forecasting of tendencies and construc-
tion of scenarios of the further development of entrepreneurial sec-
tor as well as for the increase of the state policy in this sphere.

Key words: entrepreneurial environment, index, favorability, 
efficiency, regulation.

Постановка проблеми. Сучасний етап розви-
тку світової економіки характеризується зрос-
танням інтенсивності конкурентної боротьби. 
Необхідною умовою отримання переваг на гло-
бальному та національному рівнях щодо залу-

чення інвестицій, створення новітніх виробництв 
є формування сприятливого підприємницького 
середовища. У процесі його перманентного фор-
мування доцільним є визначення рівня сприят-
ливості. Кількісна оцінка рівня сприятливості 
підприємницького середовища підвищує ефек-
тивність державної політики, спрощує проце-
дуру компаративного аналізу. Проведення оцін-
ки також необхідне для унаочнення основних 
тенденцій, які сприяють або перешкоджають 
веденню підприємницької діяльності в Україні 
у сучасних умовах. Вищезазначене й зумовлює 
актуальність теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання, пов’язані із формуванням системи 
оцінювання ступеня сприятливості конкретно-
го середовища, досліджувалися багатьма вче-
ними. Серед вітчизняних дослідників доцільно 
виділити П. Курмаєва, Д. Ляпіна, Д. Стеченка, 
Т. Уманець.

Суттєвий вклад у досліджувану тематику 
внесли й закордонні науковці, такі як, зокрема, 
Д. Барон (D. Baron), В. Тадтаєва, М. Фітцпатрік 
(M. Fitzpatrick), В. Хонг (W. Hong).

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Наявні методики оцінюван-
ня ступеня сприятливості підприємницького 
середовища чи окремих його елементів є дис-
кусійними щодо показників, які використову-
ються та неповною мірою враховують специфі-
ку України.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є формування методич-
них положень до оцінювання рівня сприятли-
вості підприємницького середовища.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Оцінювання рівня сприятливості підприєм-
ницького середовища є важливою функцією 
організаційно-економічного механізму. Про-
цес оцінювання рівня сприятливості полягає 
в тому, щоб ідентифікувати та експерименталь-
но дослідити вплив основних факторів серед-
овища на розвиток підприємницького сектору.

Ґрунтовний аналіз інструментарію методик 
оцінювання рівня сприятливості середовища дав 
змогу визначити методику інтегральної оцінки 
як найбільш прийнятну та адекватну завданням 
нашого дослідження. Її сутність зводиться до ек
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формалізації абсолютних і відносних одиничних 
показників (розрахованих згідно з офіційними 
статистичними даними), а також поєднання їх 
в загальному інтегральному показнику. Досить 
детальний опис цієї методики наведено у джере-
лі [1]. Для одержаного інтегрального показника 
необхідно визначити межі та здійснити інтер-
претацію щодо високого, середнього, низького 
і критичного рівнів сприятливості підприєм-
ницького середовища, з якими будуть порівню-
ватися фактичні значення, розраховані за отри-
маною загальною формулою [2; 3].

Процедуру оцінювання рівня сприятливості 
підприємницького середовища можна предста-
вити як сукупність етапів, що послідовно реалі-
зуються (рис. 1).

Необхідно зазначити, що сприятливість під-
приємницького середовища доцільно розгля-

дати з двох позицій: з боку конкретно взято-
го суб’єкта (групи суб’єктів) підприємництва 
та з боку держави як регулятора. При цьому 
критерієм сприятливості підприємницького 
середовища з позиції суб’єкта підприємниць-
кої діяльності необхідно визначити динамі-
ку основних показників його розвитку. Тобто 
у разі, якщо суб’єкт підприємництва (або група 
суб’єктів) розвивається ефективно, має тенден-
ції до зростання активів, власного капіталу, до-
ходу, прибутку, рівень сприятливості підприєм-
ницького середовища є високим або середнім, 
інакше – низьким або критичним.

Розглядати сприятливість підприємницького 
середовища з позиції держави необхідно на осно-
ві визначення ефективності державної політики 
та дерегулювання, зокрема забезпечення стійкого 
економічного зростання, зниження рівнів інфляції 

Рис. 1. Алгоритм реалізації методичного підходу до оцінювання рівня сприятливості 
підприємницького середовища

Джерело: складено автором

 

ЕТАП 10. Апробація методичного підходу до оцінювання рівня сприятливості 
підприємницького середовища

ЕТАП 9. Визначення критичних меж та інтерпретації високого, середнього, низького і 
критичного рівнів сприятливості підприємницького середовища

ЕТАП 8. Побудова та обрахунок інтегрального показника (індексу) рівня 
сприятливості підприємницького середовища

ЕТАП 7. Побудова та обрахунок часткових інтегральних показників (субіндексів) 
складових сприятливості підприємницького середовища

ЕТАП 6. Проведення стандартизації показників у межах складових сприятливості 
підприємницького середовища

ЕТАП 5. Розрахунок коефіцієнтів вагомості показників, які будуть уведені в часткові 
інтегральні показники (субіндекси) складових сприятливості підприємницького 

середовища за критерієм домінування

ЕТАП 4. Побудова кореляційної матриці для кожної складової сприятливості 
підприємницького середовища

ЕТАП 3. Формалізація складових сприятливості підприємницького середовища за 
відповідними показниками

ЕТАП 2. Формування складових сприятливості підприємницького середовища

ЕТАП 1. Ідентифікація ключових елементів підприємницького середовища
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та безробіття, зниження рівня бідності, зростання 
ступеня інформатизації, скорочення податкового 
навантаження та рівня тіньової економіки.

Розглянемо детально запропонований алго-
ритм реалізації методичного підходу до оціню-
вання рівня сприятливості підприємницького 
середовища.

Так, на першому етапі реалізації методично-
го підходу до оцінювання рівня сприятливості 
підприємницького середовища необхідно про-
вести ідентифікацію ключових елементів під-
приємницького середовища в Україні, а саме 
загальноекономічного, інвестиційно-інновацій-
ного, податково-бюджетного, фінансового, соці-
ального та політико-правового.

На нашу думку, визначені складові досить 
повно відображають сучасні погляди до струк-
тури підприємницького середовища.

Для проведення аналітичних процедур щодо 
вдосконалення методичного забезпечення про-
цесу оцінювання рівня сприятливості підприєм-
ницького середовища слід здійснити їх кількіс-
ну формалізацію. Процес формалізації полягає 
в ідентифікації та у відборі одиничних абсолют-
них або відносних показників, розрахованих 
за достовірними даними офіційної статистики 
в межах кожної складової сприятливості під-
приємницького середовища.

Для формалізації загальноекономічної скла-
дової сприятливості підприємницького серед-
овища слід вибрати сукупність показників, ди-
наміка яких адекватно відображатиме їх вплив 
на розвиток підприємництва в Україні. Безпере-
чно, серед загальноекономічних найбільш зна-
чимими будуть показники циклічності макро-
економічного розвитку, державної підтримки 
підприємницького сектору, інфляційні процеси 
та безробіття. Наслідки циклічності макроеконо-
мічного розвитку відображаються в результатах 
діяльності підприємницького сектору: у період 
кризи зменшуються обсяги прибутку, знижуєть-
ся мотивація до ведення господарської діяльнос-
ті; у фазі зростання обсягів доходів і прибутків 
вартість активів і чисельність суб’єктів підпри-
ємницької діяльності збільшуються. Зростання 
рівнів інфляції та безробіття спричиняє падіння 
купівельної спроможності споживачів, у зв’язку 
з чим зменшуються обсяги реалізації, відповід-
но, у протилежному випадку вони зростають. 
Також під час кризи зростає рівень безробіття, 
що негативно впливає на соціальний захист на-
йманих працівників. Саме тому для формаліза-
ції макроекономічної складової сприятливості 
підприємницького середовища в Україні й були 
вибрані вищеназвані показники.

Оцінювання сприятливості підприємницько-
го середовища в інвестиційно-інноваційній сфе-
рі доцільно проводити за динамікою показників 
інвестування та інноваційної діяльності. При 
цьому позитивна динаміка обсягів капітальних 
інвестицій, прямих іноземних інвестицій (акці-
онерного капіталу) в Україну, показника інфор-
матизації та витрат на виконання науково-тех-

нічних робіт свідчитиме про зростання ступеня 
сприятливості підприємницького середовища, 
у протилежному випадку – про його погіршення.

Для формалізації податково-бюджетної скла-
дової сприятливості підприємницького середо-
вища України ми пропонуємо вибрати показни-
ки, які характеризують цю сферу та тенденції, 
що склалися у тіньовій економіці.

Для оцінювання сприятливості підпри-
ємницького середовища у фінансово-кредит-
ній сфері необхідно провести аналіз динамі-
ки основних тенденцій щодо облікової ставки 
НБУ, середніх процентних ставок за кредитами 
і депозитами, обсягами наданих нових кредитів 
і залучених депозитів, розвитку фондового рин-
ку, а також валютних курсів.

Наступною важливою складовою сприятли-
вості підприємницького середовища України 
є соціальна. З метою формалізації показника 
соціальної складової підприємницького серед-
овища ми визначили такі: мінімальна заробітна 
плата, індекси реальної заробітної плати та ре-
ального наявного доходу населення.

Останньою складовою сприятливості під-
приємницького середовища, формалізацію якої 
необхідно виконати, є політико-правова. Необ-
хідність виокремлення цієї складової виникла 
у зв’язку з тим, що сприятливість, як правило, 
ототожнюється з легкістю та безпечністю веден-
ня бізнесу, тобто формуванням такого норма-
тивно-правового середовища, в якому реєстра-
ція, легалізація та ведення підприємницької 
діяльності будуть максимально спрощені та до-
ступні для підприємців, а їх витрати на регулю-
вання зведені до мінімуму.

Реалізація наступного етапу потребує побудо-
ви кореляційних матриць для кожної складової.

Під час формування кореляційної матриці 
ми використовували надбудову MS Excel «Ана-
ліз даних», функцію «Кореляція».

Інструментарій парного коефіцієнта коре-
ляції доцільно використати для виконання 
п’ятого етапу алгоритму реалізації методичного 
підходу до оцінювання рівня сприятливості під-
приємницького середовища, що полягає у ви-
значенні вагомості кожного одиничного показ-
ника в інтегральному.

В результаті виконаних ітерацій формула 
розрахунку інтегрального показника складової 
сприятливості підприємницького середовища 
матиме такий вигляд:

( )  1 1 2 2
1

1 ,
m

Ñ j j j j
j

I w Z w Z w Z w Z
=

= + +…+ = ∑ ,        (1)

де ІС – інтегральний показник складової 
сприятливості підприємницького середовища;

Z1, Z2, …, Zj – нормовані одиничні показни-
ки складової сприятливості підприємницького 
середовища;

w1, w2, …, wj – коефіцієнти вагомості і-го нор-
мованого одиничного показника, причому:

( ) 
1

1 2 .
m

j
j

w
=

=∑ .                         (2)
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Таким чином, порівнюючи значення коефі-
цієнтів парної кореляції для групи показників 
у межах складової сприятливості підприємниць-
кого середовища, можна вважати, що показник 
з більшим значенням суми модулів числових 
значень коефіцієнтів парної кореляції ∑|r| → max 
є домінуючим, тобто важливішим за інші, а в су-
купності показників його вагомість вища. За цим 
критерієм можна провести ранжування показни-
ків від найбільш вагомого до найменш вагомого. 
Це підтверджується також дослідженнями, які 
провели Г. Азгальдов [4] і Т. Бойко [5, с. 85-86].

Погоджуючись із науковим підходом В. Кифяк 
[6, с. 41], слід зазначити, що індекс сприятливос-
ті підприємницького середовища запропоновано 
розглядати як середнє геометричне 6 субіндексів 
(часткових інтегральних показників).

Проведені розрахунки за наступними етапа-
ми дали нам змогу отримати значення субін-
дексів (часткових інтегральних показників) та, 
відповідно, інтегрального індексу сприятливос-
ті підприємницького середовища.
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Рис. 2. Динаміка індексу сприятливості 
підприємницького середовища за 2007-2016 рр.

Джерело: розрахунки автора

З даних рис. 2 видно, що протягом  
2007-2016 рр. мінімальний рівень сприятли-
вості підприємницького середовища зафіксова-
но у 2015 р. (ІСПС = 0,344), а максимальний – 
у 2012 р. (ІСПС = 0,602), тобто сприятливість 
підприємницького середовища в Україні протя-
гом досліджуваного періоду коливалася від низь-
кого рівня до середнього рівня. Проте у 2007, 
2009, 2010 рр. спостерігаємо критичний рі-
вень інвестиційно-інноваційної складової, а 
у 2015 р. – загальноекономічної та соціальної, 
за якого перешкоди розвитку підприємництва 
в перелічених сферах максимальні.

Аналіз динаміки інтегральних показників 
протягом 2007-2016 рр. засвідчує зменшення 
значень, які характеризують загальноеконо-
мічну, податково-бюджетну, фінансову, полі-
тико-правову складові. Натомість зростають 
значення інвестиційно-інноваційної та соці-
альної складових. При цьому загальний рівень 
сприятливості підприємницького середовища 
був середнім, за якого підприємцям необхідно 
віднайти важелі мінімізації перешкод і ризиків 
ведення бізнесу в Україні.

Таблиця 1
Рівні сприятливості  

підприємницького середовища
Значення 

інтегрального 
показника

Характеристи-
ка рівня спри-

ятливості

Перешкоди 
розвитку під-
приємництва

ІCПС ∈ [0; 0,25) Критичний максимальні
ІCПС ∈ [0,25; 0,5) Низький суттєві
ІCПС ∈ [0,5; 0,75) Середній прийнятні
ІCПС ∈ [0,75; 1,0] Високий мінімальні

Джерело: складено автором

Висновки. Отже, у процесі реалізації мето-
дичного підходу до оцінювання рівня сприятли-
вості підприємницького середовища в Україні 
було побудовано індекс сприятливості підпри-
ємницького середовища як середнє геометричне 
6 субіндексів, а саме загальноекономічної, інвес-
тиційно-інноваційної, податково-бюджетної, фі-
нансової, соціальної та політико-правової скла-
дових. Результати розрахунків засвідчили, що 
на кінець 2016 р., порівняно з 2007 р., рівень 
сприятливості підприємницького середовища 
в Україні знизився, але залишився на середньому 
рівні, за якого ризики розвитку підприємництва 
були прийнятними, тоді як у 2015 р. зафіксова-
но найнижче числове значення, що відповідало 
низькому рівню індексу із суттєвими перешко-
дами ведення підприємницької діяльності.

Запропоновані методичні прийоми можуть 
використовуватися для прогнозування тенден-
цій і побудови сценаріїв подальшого розвитку 
підприємницького сектору, а також підвищення 
ефективності державної політики у цій сфері.
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АНОТАЦІЯ
У статті оцінено вплив конкурентоспроможності податкової 

політики на соціально-економічний розвиток на основі дослі-
дження взаємозв’язку статистичних показників. Узагальнено 
наукові підходи до оцінювання статистичного взаємозв’язку 
між показниками податкової політики та соціально-економіч-
ним розвитком. Наведено сукупність показників конкуренто-
спроможності податкової політики держави. На підставі вико-
ристання коефіцієнта рангової кореляції Спірмена визначено 
обернений характер зв’язку між показниками конкурентоспро-
можності податкової політики та показниками соціально-еконо-
мічного розвитку, що відповідає природі оподаткування та його 
сучасному стану в Україні.

Ключові слова: податкова політика, конкурентоспромож-
ність, коефіцієнт рангової кореляції Спірмена, соціально-еко-
номічний розвиток.

АННОТАЦИЯ
В статье оценено влияние конкурентоспособности на-

логовой политики на социально-экономическое развитие на 
основе исследования взаимосвязи статистических показате-
лей. Обобщены научные подходы к оценке статистической 
взаимосвязи между показателями налоговой политики и со-
циально-экономическим развитием. Приведена совокупность 
показателей конкурентоспособности налоговой политики го-
сударства. На основе использования коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена определен обратный характер связи 
между показателями конкурентоспособности налоговой по-
литики и показателями социально-экономического развития, 
что отвечает природе налогообложения и его современному 
состоянию в Украине.

Ключевые слова: налоговая политика, конкурентоспо-
собность, коэффициент ранговой корреляции Спирмена, со-
циально-экономическое развитие.

ANNOTATION
The article assesses the impact of the competitiveness of tax 

policy on socio-economic development based on the study of the 
relationship between statistical indicators. Generalized scientific 
approaches to assess the statistical relationship between the indi-
cators of tax policy and socio-economic development. The totality 
of the competitiveness indicators of the state tax policy is given. 
Using the Spearman rank correlation coefficient, the reverse char-
acter of the relationship between the indicators of competitiveness 
of the tax policy and indicators of social and economic develop-
ment is determined, which corresponds to the nature of taxation 
and its current state in Ukraine.

Key words: tax policy, competitiveness, Spearman rank corre-
lation coefficient, social and economic development.

Постановка проблеми. Податкова політика 
як складник загальної державної економічної 
політики має бути спрямована на сприяння 
ефективному розвитку національної економіки. 

Без виконання цього завдання неможливо до-
сягти фіскальної достатності для забезпечення 
виконання функцій держави. У більшості країн 
світу є чітке розуміння взаємозв’язку між фіс-
кальною достатністю державного та місцевих 
бюджетів і бізнесом. Якщо бізнесу, особливо 
малому, дають можливість розвиватися без об-
тяження податками у перші роки його існуван-
ня, то у подальшому держава отримає від цьо-
го результат у вигляді податкових надходжень 
та зростання зайнятості населення. Більшість 
вітчизняних підприємств є чутливими до змін 
податкової політики, що приводить до таких 
негативних явищ, як скорочення виробництва 
та звільнення працівників. На соціально-еко-
номічний розвиток впливає конкурентоспро-
можність податкової політики. Зважаючи на 
те, що існують міжнародні рейтинги легко-
сті ведення бізнесу у різних країнах, цілком 
справедливо зауважити, що іноземні інвестори 
зважають на них перед тим, як здійснювати 
капіталовкладення. Так само національні ін-
вестори ознайомлюються з умовами ведення 
бізнесу в інших країнах для вирішення пи-
тання, чи варто вкладати кошти в українську 
економіку за умови її стагнації та невизначе-
ності. Вищезазначене зумовлює необхідність 
детального дослідження взаємозв’язку між 
конкурентоспроможністю податкової політики 
та соціально-економічним розвитком.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У наукових публікаціях учені розглядають 
вплив податкової політики на соціально-еко-
номічний розвиток, при цьому взаємозв’язок 
конкурентоспроможності податкової політики 
та соціально-економічного розвитку перебуває 
поза увагою науковців. Окремі аспекти впливу 
податкової політики на соціально-економічне 
зростання розглядаються у працях таких уче-
них, як С. Джигалов, П. Дубинецька, О. Кур-
носов, І. Лук’яненко, Ю. Мазур, О. Ревенко, 
М. Свердан, М. Сидорович, О. Сунцова, К. Улья-
нов та інші. При цьому більшість вітчизняних 
науковців стверджує, що податкова політика 
впливає на соціально-економічний розвиток 
країни, хоча у світових дослідженнях цього 
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питання є інші думки. Зокрема, Дослідницька 
служба Конгресу США, проаналізувавши змі-
ну граничної ставки на доходи та показники 
економічного зростання у роки Другої світової 
війни та після неї, дійшли висновку, що най-
вищим темпам економічного зростання відпо-
відала максимальна ставка податків [17]. Зва-
жаючи на складність цього питання, виникає 
потреба у більш детальному його дослідженні. 
При цьому акцент у статті буде зроблено саме 
на взаємозв’язку конкурентоспроможності по-
даткової політики та економічного зростання.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є оцінка впливу кон-
курентоспроможності податкової політики на 
показники соціально-економічного розвитку 
держави. Для досягнення поставленої мети 
було визначено такі завдання:

– дослідити підходи до визначення 
взаємозв’язків між податковою політикою 
та соціально-економічним розвитком;

– відібрати незалежні та залежні змінні для 
виявлення кореляційних залежностей між ря-
дами даних для визначення зв’язку між показ-
никами конкурентоспроможності податкової 
політики і показниками соціально-економічно-
го розвитку;

– оцінити характер зв’язку між показни-
ками конкурентоспроможності податкової по-
літики та показниками соціально-економічного 
розвитку на підставі коефіцієнта рангової коре-
ляції Спірмена.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Як вже зазначалося вище, у вітчизняних на-
укових колах немає суттєвої полеміки навколо 
питання, чи впливає податкова політика на со-
ціально-економічний розвиток. Українські на-
уковці у своїх публікаціях намагаються кіль-
кісно визначити цей вплив за допомогою різних 
математичних моделей. О. Абрамова зазначає, 
що податкова політика має значний вплив на 
формування конкурентоспроможності націо-
нальної економіки, чим закладає підвалини 
і для соціального розвитку. Адже, як показує 
досвід розвинених країн, соціальній фазі роз-
витку національної економіки передує індустрі-
альна фаза [1, с. 77-78].

М. Свердан, досліджуючи вплив податкової 
політики на економічне зростання, обґрунтовує 
важливу тезу, що не податкова політика є па-
нівною над економікою, а навпаки. Він підкрес-
лює, що для економічного зростання недостат-
ньо лише збільшення виробництва, важлива 
роль у цьому процесі належить розподілу, який 
відбувається під дією різних факторів (у тому 
числі і під впливом оподаткування) [14, с. 357]. 
Тобто без забезпечення нормального соціаль-
но-економічного розвитку неможливо досягти 
ефективності функціонування податкової сис-
теми. Основною метою податкової політики 
є не максимізація фіскальної функції, а саме 
підтримка ефективного економічного розвитку, 
який сприятиме зростанню добробуту населен-

ня, що в кінцевому підсумку і зумовить зрос-
тання податкових надходжень.

О. Сунцова на підставі моделі Алесіни-Ро-
дрік математично доводить, що існує прямий 
взаємозв’язок між податковою ставкою та тем-
пами економічного зростання. Важливою тезою 
є те, що коли суб’єкти господарювання пого-
джуються на сплату певного податку, то його 
рівень не повинен змінюватися у часі, що за-
безпечить оптимальність податкової політики 
[15, с. 196-197]. Незмінність умов податкової 
політики протягом тривалого часу є запорукою 
її конкурентоспроможності.

К. Ульянов, розглядаючи податкову політику 
як фактор конкуренції на внутрішньому ринку, 
зазначає, що сучасна податкова політика не має 
логічного обґрунтування макро- та мікроеконо-
мічних наслідків її функціонування. З позиції 
влади, чим більшими є податкові ставки та чим 
більш заплутаним є законодавство, тим краще 
для економіки [16, с. 169]. Як наслідок, вітчиз-
няна податкова політика характеризується низь-
кою конкурентоспроможністю, що має негатив-
ний вплив на соціально-економічний розвиток.

Ю. Мазур, досліджуючи регулювання тем-
пів економічного зростання методами податко-
вої політики, дійшла висновку, що всі моделі 
оцінки впливу податкової політики на еконо-
мічне зростання діляться на два класи – де-
скриптивні та оптимізаційні. При цьому вона 
підкреслює, що для розвинених країн та кра-
їн постперехідного періоду неможливо вико-
ристовувати одні й ті самі моделі [4, с. 8-9]. 
Це пояснює, чому дослідження західних на-
уковців щодо взаємозв’язку між податковою 
політикою та економічним зростанням мають 
більш дискусійний характер, ніж вітчизняні. 
Насправді щодо висновків, які отримані До-
слідницькою службою Конгресу США, П. Дуби-
нецька зазначає, що такий умовивід про відсут-
ність взаємозв’язку між податковою політикою 
та соціально-економічним розвитком не є пра-
вильним. Адже науковці, що займалися цією 
проблемою, не врахували багато важливих па-
раметрів, таких зміни в податковій базі, для 
якої застосовується індивідуальний прибутко-
вий податок, зміни інших податків, розгляд ко-
роткострокових, а не довгострокових наслідків 
тощо [3, с. 137].

С. Джигалов, досліджуючи вплив систе-
ми оподаткування на соціально-економічний 
розвиток регіонів, встановив, що найбільший 
вплив мають такі податки, як прибутковий, 
ПДВ, ПДФО. При цьому автор підкреслює, 
що пільгове оподаткування негативно впливає 
на соціально-економічні процеси. Ця теза під-
тверджується проведеними ним розрахунка-
ми, відповідно до яких коефіцієнт кореляції 
є від’ємною величиною майже за всіма подат-
ками, які були проаналізовані [2, с. 9].

Таким чином, серед українських науковців 
немає сумнівів щодо існування взаємозв’язку 
між податковою політикою та соціально-еконо-
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мічним зростанням. При цьому немає єдиної ме-
тодики щодо розрахунку цього взаємозв’язку. 
А визначення взаємозв’язку між конкуренто-
спроможністю податкової політики та соціаль-
но-економічним зростанням взагалі є малодос-
лідженою проблемою.

П. Дубинецька підкреслює, що, проаналізу-
вавши 26 досліджень, у яких розглядався вплив 
податків на економічне зростання, було виявле-
но 23 праці провідних науковців, які зазнача-
ють, що цей вплив є негативним [3, с. 137].

У нашому дослідженні показниками конку-
рентоспроможності податкової політики вва-
жаємо податкове навантаження з урахуванням 
соціальних внесків, податкову віддачу, витрати 
часу на сплату податків та подання звітності, 
кількість податкових платежів на рік, загаль-
ну податкову ставку, середній показник періоду 
стабільного функціонування податкової систе-
ми, ефективність функціонування фіскальних 
органів, податкові розриви. Показниками со-
ціально-економічного розвитку є ВВП, ВВП на 
душу населення, кількість зареєстрованих без-
робітних на кінець періоду, середньомісячна за-
робітна плата одного працівника (реальна), за-
боргованість із виплати заробітної плати, обсяг 
реалізованої промислової продукції (товарів, 
послуг), обсяг сільськогосподарської продукції, 
обсяг виконаних будівельних робіт, капітальні 
інвестиції, експорт товарів та послуг, імпорт то-
варів та послуг, оборот роздрібної торгівлі [6].

Для визначення взаємозв’язку між кон-
курентоспроможністю податкової політики 
та показниками соціально-економічного роз-
витку скористуємося методикою, яка наведена 
у роботі П. Дубинецької [3]. Ця методика ґрун-
тується на застосуванні рангового коефіцієнта 
кореляції Спірмена. Зручність цього коефіці-
єнта полягає у можливості застосування його 
одночасно для пояснення тісноти зв’язку і між 
кількісними, і між якісними ознаками. Коефі-
цієнт рангової кореляції розраховується за фор-
мулою Спірмена:

,              (1)

де хi – незалежна змінна; х – середня неза-
лежна змінна; уi – залежна змінна; у – середня 
залежна змінна.

Як незалежні змінні (х) візьмемо показники 
конкурентоспроможності податкової політики, 
а як залежні змінні (у) – показники соціально-
економічного розвитку. Вихідні дані для визна-
чення коефіцієнта рангової кореляції наведено 
у табл. 1.

У верхній частині табл. 1 наведено показни-
ки, які характеризують конкурентоспромож-
ність податкової політики (незалежну змінну), 
у нижній частині – показники, що характери-
зують соціально-економічний розвиток (залеж-
на змінна).

Отже, проведемо аналіз основних показни-
ків, які наведені у табл. 1. Показники конку-

рентоспроможності податкової політики мають 
тенденцію до покращення на кінець періоду, 
що аналізується. Так, податкове навантаження 
з урахуванням соціальних внесків, податкова 
віддача, витрати часу на сплату податків та по-
дання звітності, кількість податкових платежів 
на рік, загальна податкова ставка мають тен-
денцію до зменшення на кінець 2016 року, що 
є позитивним показником. Тобто завдяки про-
веденню податкової реформи податковий тягар 
для бізнесу поступово зменшується.

Ефективність функціонування фіскальних 
органів на кінець 2016 року зростає порівня-
но зі значенням цього показника у 2011 році, 
що також свідчить про позитивний розвиток 
фіскальної служби. При цьому податковий роз-
рив у 2011, 2015 та 2016 роках мав від’ємні 
значення, що свідчить про перевищення фак-
тичних податкових надходжень над планови-
ми. А у 2012-2014 роках, навпаки, податковий 
розрив мав позитивні значення через недови-
конання бюджету. Середній показник періоду 
стабільного функціонування податкової систе-
ми відображає, протягом скількох днів подат-
кове законодавство лишалось незмінним. Як 
бачимо, за цим показником спостерігається не-
гативна тенденція до зменшення, що свідчить 
про нестабільність вітчизняного законодавства.

У другій частині табл. 1 відображено показ-
ники соціально-економічного розвитку. За біль-
шістю з них спостерігається позитивна динамі-
ка. Так, ВВП у номінальному виразі на кінець 
2016 року зростає, ВВП на душу населення теж, 
а кількість зареєстрованих безробітних, навпаки, 
зменшується. Але треба відзначити, що чисель-
ність населення України протягом 2014-2016 рр. 
суттєво скоротилася через анексію Криму. Ще 
одним чинником, через який складається хибне 
враження щодо покращення соціально-еконо-
мічного стану в країні, є неможливість отриман-
ня статистичних даних з окупованих східних 
територій та збільшення еміграції населення 
в останні роки. Це й зумовлює зростання ВВП 
на душу населення та зменшення безробіття. 
До того ж статистика враховує лише офіційне 
безробіття. Зростання середньої заробітної пла-
ти пов’язано з інфляційними процесами. При 
цьому збільшення заборгованості із виплати за-
робітної плати протягом періоду, що аналізуєть-
ся, відображає критичний стан багатьох підпри-
ємств, що неспроможні розрахуватись зі своїми 
працівниками. Зростання обсягу промислової, 
сільськогосподарської та будівельної продукції 
у грошовому виразі пов’язано з девальвацією 
гривні та інфляційними процесами, а не з реаль-
ним зростанням виробництва.

Протягом 2011-2013 рр. та у 2016 році спо-
стерігалося перевищення імпорту над експор-
том (від’ємне сальдо платіжного балансу), а 
протягом 2014-2015 рр. спостерігалося пере-
вищення експорту над імпортом (позитивне 
сальдо платіжного балансу). Це пояснюється 
девальвацією гривні у 2014 році, що привело 
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до зниження попиту на імпортні товари. При 
цьому вигідність експорту вітчизняних товарів 
порівняно з їх реалізацією на національному 
ринку веде до створення штучного дефіциту 
та необґрунтованого підняття цін. Зростання 
обороту роздрібної торгівлі також пов’язано пе-
реважно з інфляційними процесами. Реальна 
купівельна спроможність українців через де-
вальвацію гривні зменшилася. Спираючись на 

дані табл. 1, розрахуємо коефіцієнт парної ко-
реляції за таким алгоритмом:

1. Значення кожної незалежної та залежної 
змінної записують в окремі ряди.

2. Обирають один ряд залежної змінної 
та один ряд незалежної змінної і розраховують 
для кожного з них середнє арифметичне ряду.

3. Визначають різницю між членом ряду 
і середнім значенням.

Таблиця 1
Вихідні дані для розрахунку рангового коефіцієнта кореляції Спірмена

Назва показника 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Відхилення
Показники конкурентоспроможності податкової політики (незалежна змінна)

Податкове наванта-
ження з урахуванням 
соціальних внесків, %

38,11 38,4 36,26 34,48 35,82 32,22 -5,89

Податкова віддача, % 14,25 13,86 12,51 11,29 10,94 8,38 -5,87
Витрати часу, годин 
на рік 651 657 488 386 346 346 -305

Кількість податкових 
платежів, од. на рік 135 135 28 28 5 5 -130

Загальна податкова 
ставка, % 55,5 57,1 55,4 54,4 52,7 52,2 -3,3

Ефективність функці-
онування фіскальних 
органів, грн. над-
ходжень на одиницю 
витрат

73,82 81,51 59,23 67,22 99,58 104,02 30,2

Податковий розрив 
(gap), млн грн. -4 073,9 36 937,0 25 027,6 19 657,2 -10 997,6 -16 378,2 -12 304,3

Середній показник 
періоду стабільного 
функціонування подат-
кової системи, днів

61 28 19 13 14 46 -15

Показники соціально-економічного розвитку (залежна змінна)
Валовий внутрішній 
продукт, млн грн. 1 299 991 1 404 669 1 465 198 1 586 915 1 988 544 2 383 182 1 083 191,0

ВВП на душу населен-
ня, грн./особу 28 397,41 30 781,46 32 164,69 34 933,91 46 321,37 55 733,26 27 335,85

Кількість зареєстро-
ваних безробітних на 
кінець періоду, тис. 
осіб

482,8 506,8 487,7 512,2 490,8 390,8 -92,00

Середньомісячна за-
робітна плата одного 
працівника (номіналь-
на), грн.

2 633 3 025 3 234 3 476 4 195 5 070 2 437,00

Заборгованість із ви-
плати заробітної пла-
ти, млн грн.

977,4 893,7 1 019,4 2 436,8 1 880,8 2 004,0 1 026,60

Обсяг реалізованої 
промислової продукції 
(товарів, послуг), млн 
грн.

1008313,2 1014906,6 1006280,5 1066769,4 1351374,7 1565332,5 557 019,30

Обсяг сільськогоспо-
дарської продукції, 
млн грн.

265 100 258 270 308 100 370 800 544 193,0 631 105,0 366 005,00

Обсяг виконаних бу-
дівельних робіт, млн 
грн.

60 454,3 62 280,0 58 879,8 50 228,7 55 917,5 70 942,4 10 488,10

Експорт товарів та по-
слуг, млн дол. США 61950,2 63084,7 57433,3 50113,6 34523,3 32734,4 -29 215,80

Імпорт товарів та по-
слуг, млн дол. США 74714,4 76860,7 70039,8 49820,4 34273,8 35058,7 -39 655,70

Оборот роздрібної тор-
гівлі, млн грн. 674 723,1 804 330,8 884 203,7 903 534,5 1018778,2 1159271,9 484 548,80

Джерело: розраховано за [5-12]
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4. Знаходять добуток різниць рядів залеж-
ної та незалежної змінних.

5. Визначають суму добутків різниць з ура-
хуванням арифметичного знаку.

6. Зводять у квадрат кожну різницю ряду 
залежної та незалежної змінної.

7. Визначають суму квадратів відхилень для 
ряду залежної та незалежної змінної окремо.

8. Отримані результати підставляють у фор-
мулу 1.

У табл. 2 представлені результати розрахун-
ку коефіцієнта рангової кореляції за вищена-
веденим алгоритмом. Коефіцієнт може набува-
ти значення від 0 до 1. Відповідно 0 означає, 
що зв’язок між показниками відсутній, а 1 – 
зв’язок між показниками дуже тісний.

Якщо значення коефіцієнту позитивне, 
то зв’язок прямий, якщо коефіцієнт набуває 
від’ємного значення – зв’язок обернений.

Отже, з табл. 2 бачимо, що ВВП, ВВП на 
душу населення та середньомісячна заробіт-
на плата на одного працівника мають сильний 
обернений зв’язок із майже усіма показниками 
конкурентоспроможності податкової політики, 
крім показника ефективності функціонування 
фіскальних органів (прямий зв’язок) та серед-
нього показника періоду стабільного функці-
онування податкової системи (дуже слабкий 

зв’язок). Таким чином, зростання показників 
конкурентоспроможності податкової політики 
веде до зменшення ВВП та ВВП на душу насе-
лення. Тісний прямий взаємозв’язок спостері-
гається між кількістю зареєстрованих безробіт-
них та показниками податкового навантаження 
та податкової віддачі. Тобто чим більший по-
датковий тягар, тим більше зростає безробіття.

Заборгованість із виплати заробітної пла-
ти також має дуже тісний обернений зв’язок 
із майже усіма показниками конкурентоспро-
можності податкової політики, крім показни-
ка ефективності функціонування фіскальних 
органів (прямий слабкий зв’язок), податкового 
розриву та середнього показника періоду ста-
більного функціонування податкової системи 
(обернений слабкий зв’язок).

Обсяг реалізованої промислової продукції 
та обсяг сільськогосподарської продукції мають 
тісний обернений зв’язок із більшістю показ-
ників конкурентоспроможності податкової по-
літики, крім показника ефективності функці-
онування фіскальних органів (прямий зв’язок) 
та середнього показника періоду стабільного 
функціонування податкової системи (слабкий 
зв’язок). При цьому обсяг виконаних будівель-
них робіт має слабкий зв’язок із показниками 
податкової політики.

Таблиця 2
Результати розрахунку коефіцієнта кореляції Спірмена для показників  

соціально-економічного розвитку та конкурентоспроможності податкової політики  
за 2011-2016 рр.
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Валовий внутрішній продукт, млн грн. -0,85 -0,95 -0,80 -0,73 -0,90 0,82 -0,69 -0,02
ВВП на душу населення, грн./особу -0,83 -0,94 -0,79 -0,73 -0,90 0,84 -0,70 -0,02
Кількість зареєстрованих безробітних на кі-
нець періоду, тис. осіб 0,69 0,72 0,40 0,38 0,64 -0,62 0,67 -0,51

Середньомісячна заробітна плата одного пра-
цівника (номінальна), грн. -0,88 -0,97 -0,83 -0,78 -0,88 0,77 -0,62 -0,10

Заборгованість із виплати заробітної плати, 
млн грн. -0,80 -0,76 -0,86 -0,72 -0,74 0,34 -0,39 -0,37

Обсяг реалізованої промислової продукції 
(товарів, послуг), млн грн. -0,78 -0,90 -0,73 -0,64 -0,89 0,88 -0,77 0,10

Обсяг сільськогосподарської продукції,  
млн грн. -0,83 -0,94 -0,85 -0,78 -0,95 0,81 -0,75 -0,07

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн грн. -0,25 -0,32 0,09 0,08 -0,18 0,54 -0,35 0,64
Експорт товарів та послуг, млн дол. США 0,81 0,92 0,90 0,82 0,97 -0,77 0,74 0,18
Імпорт товарів та послуг, млн дол. США 0,82 0,90 0,93 0,83 0,95 -0,70 0,69 0,26
Оборот роздрібної торгівлі, млн грн. -0,88 -0,96 -0,87 -0,85 -0,84 0,67 -0,49 -0,27
Джерело: розраховано автором
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Прямий зв’язок експорту й імпорту з показ-
никами конкурентоспроможності податкової по-
літики пояснюється тим, що протягом періоду, 
що аналізується, відбулась значна девальвація 
гривні. У цей період відбулося суттєве зменшен-
ня експорту й імпорту в доларовому еквіваленті 
з одночасним зниженням податкового наванта-
ження. Таким чином, можна стверджувати, що 
під час розрахунку коефіцієнта кореляції для 
визначення зв’язку між показниками експорту 
та імпорту і показниками податкової політики 
важливим фактором, що впливає на достовір-
ність результатів, є валютні коливання. Оборот 
роздрібної торгівлі має тісний обернений зв’язок 
із більшістю показників конкурентоспромож-
ності податкової політики. Це означає, що в разі 
зменшення податкового навантаження роздрібна 
торгівля зростатиме більш швидкими темпами.

Встановлення взаємозв’язку між показника-
ми конкурентоспроможності податкової політи-
ки та соціально-економічного розвитку на під-
ставі коефіцієнта рангової кореляції Спірмена 
має велике практичне значення для розроблен-
ня дієвої податкової політики, яка має бути 
спрямована на забезпечення ефективності на-
ціональної економіки. Проведений нами аналіз 
дає чітке наочне уявлення про вплив кожного 
окремого показника конкурентоспроможності 
податкової політики на зміну базових показни-
ків соціально-економічного розвитку.

Висновки. 1. Досліджено підходи до визна-
чення взаємозв’язків між податковою політи-
кою та соціально-економічним розвитком. Вста-
новлено, що вітчизняні науковці одностайно 
вважають, що зв’язок між показниками подат-
кової політики та соціально-економічного розви-
тку існує. При цьому кожен вчений намагається 
визначити цей зв’язок за допомогою різних ма-
тематичних моделей і єдиного підходу до вирі-
шення цієї наукової проблеми сьогодні не існує.

2. З метою визначення зв’язку між показни-
ками конкурентоспроможності податкової по-
літики та показниками соціально-економічного 
розвитку було відібрано незалежні та залежні 
змінні для виявлення кореляційних залежнос-
тей між рядами даних. Як незалежні змінні (х) 
прийнято показники конкурентоспроможності 
податкової політики, а як залежні змінні (у) – 
показники соціально-економічного розвитку.

3. Визначено характер зв’язку між показ-
никами конкурентоспроможності податкової 
політики та показниками соціально-економіч-
ного розвитку на підставі коефіцієнта рангової 
кореляції Спірмена. Встановлено, що більшість 
показників соціально-економічного розвитку 
мають обернений зв’язок із показниками кон-
курентоспроможності податкової політики.
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ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ІМІДЖУ  
НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОТЕЛЮ

INFLUENCE OF CORPORATE CULTURE AND IMAGE  
ON HOTEL’S COMPETITIVENESS ENSURING

АНОТАЦІЯ
У статті представлено рекомендації щодо формування кор-

поративної культури в умовах господарювання вітчизняних під-
приємств індустрії гостинності. Визначено поняття корпоратив-
ної культури, основні джерела, складові й етапи формування. 
Представлено систему корпоративних цінностей, а також до-
сліджено їхній вплив на функціонування підприємства. У статті 
розглядаються методи підтримки і покращення корпоративної 
культури і іміджу. Також надано рекомендації з удосконалення 
корпоративної культури й іміджу.

Ключові слова: готель, єдині цінності, методи управління, 
підтримка корпоративної культури, імідж, стандарти і норми 
поведінки, персонал, конкурентоспроможність.

АННОТАЦИЯ
В статье представлены рекомендации по формированию 

корпоративной культуры в условиях хозяйствования отече-
ственных предприятий индустрии гостеприимства. Опреде-
лены понятие корпоративной культуры, основные источники, 
составляющие и этапы формирования. Представлена система 
корпоративных ценностей, а также исследовано их влияние на 
функционирование предприятия. В статье рассматриваются 
методы поддержания и повышения корпоративной культуры 
и имиджа. Также предоставлены рекомендации по совершен-
ствованию корпоративной культуры и имиджа.

Ключевые слова: гостиница, единые ценности, методы 
управления, поддержание корпоративной культуры, имидж, 
стандарты и нормы поведения, персонал, конкурентоспо-
собность.

АNNOTATION
The article presents recommendations on the formation of cor-

porate culture in the conditions of domestic enterprises in the hos-
pitality industry. The concept of corporate culture, the main sourc-
es, components and stages of formation. The system of corporate 
values, and examines their impact on the functioning of the enter-
prise. The article discusses methods of maintaining and improving 
the corporate culture and image. As well as recommendations for 
improvement of the corporate culture and image.

Key words: hotel, common values, management practices, 
maintaining the corporate culture, image, standards and codes of 
conduct, personnel, competitiveness.

Постановка проблеми. Готель – це візитна 
картка міста або країни, він може бути як міс-
цем для прихильників відпочинку і подорожей, 
так і центром активних ділових контактів. Го-

ловна мета діяльності підприємств готельного 
господарства полягає в тому, щоб надавати без-
доганне обслуговування, перевершуючи очіку-
вання споживачів; бути визнаним лідером серед 
конкурентів у своєму сегменті на своєму ринку 
[5, с. 152].

Тому так багато уваги приділяється корпо-
ративному іміджу – образу готелю в уяві клі-
єнтів. Він безпосередньо впливає на конкурен-
тоспроможність, прискорює і збільшує обсяги 
продажу, сприяє досягненню стратегічних ці-
лей готельного підприємств, орієнтованих на 
перспективу. Менеджери підприємств індустрії 
гостинності визначають завдання організації 
управлінського процесу за новими правилами. 
Сформовані стихійно елементи корпоративної 
культури не завжди мають чітку витриманість, 
цілісність і найчастіше не всім зрозумілі. Впро-
вадження заздалегідь розроблених внутрішньо 
корпоративних правил визначає стабільні, чіт-
ко зазначені позиції всіх учасників готельного 
підприємства, сприяє успіху на ринку послуг, 
ефективності, конкурентоздатності підприємств 
індустрії гостинності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідження в цій сфері здійснювали такі вчені, 
як Д. Денісон, Л.Е. Орбан-Лембрик, Х. Роббінс, 
М. Фінлі, Ю.І. Палеха, В.В. Стадник, М.А. Йох-
на, Г.Л. Хаєт, О.Л. Єськов, С.В. Ковалевський, 
які зазначили, що корпоративна культура 
та імідж відіграють важливу роль у визначенні 
й реалізації управлінської діяльності, здійснен-
ні ефективної політики готельного підприємства 
щодо забезпечення конкурентоспроможності го-
телю. Сучасні вчені В.В. Зубенко, І.В. Качан, 
А. Філлер, досліджуючи питання діагностування 
розвитку корпоративної культури підприємств 
України, особливу увагу приділили визначенню 
джерел формування корпоративної культури.
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Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Однак, незважаючи на до-
сить високий рівень одержаних результатів, 
питання розвитку корпоративної культури 
та створення позитивного іміджу на вітчизня-
них готельних підприємствах потребують по-
дальшого наукового дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає у визначенні, 
дослідженні та аналізі впливу корпоративної 
культури та іміджу готелю щодо забезпечення 
його конкурентоспроможності

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Якщо розглядати сутність конкурентоспромож-
ності, то можна побачити, що багато авторів 
справедливо зазначають, що вона безпосередньо 
залежить від конкурентоспроможності готель-
них послуг. А конкурентоспроможність готель-
ної послуги – це здатність послуги ефективно 
і якісно задовольняти потреби споживачів, ви-
переджаючи конкурентів на ринку готельних 
послуг щодо споживчих характеристик послуги 
за мінімальних затрат на її задоволення, забез-
печуючи при цьому комерційний успіх підпри-
ємств індустрії гостинності.

Конкурентоспроможність готелю мож-
на визначити за формулою, запропонованою 
О.Н. Косвінцевою, а саме: конкурентоспромож-
ність готелю = конкурентоспроможність готель-
них послуг + імідж (бренд) + сегментування, 
де конкурентоспроможність готельних послуг = 
якість + ціна + обслуговування [4, с. 12].

Зацікавленість готелів у комерційному успі-
ху підкреслює необхідність посилення конку-
рентоспроможності послуг, які надаються ними, 
що вимагає покращення роботи всіх служб 
і підрозділів у готелі. Конкурентоспроможність 
готелю залежить від багатьох факторів, які 
можна вважати компонентами (складовими) 
конкурентоспроможності готелю. Конкуренто-
спроможність готельного менеджменту перед-
бачає низку систематичних заходів щодо покра-
щення послуг, постійного пошуку нових видів 
реклами, нових груп потенційних клієнтів, по-
кращення сервісу, формування корпоративної 
культури та позитивного іміджу.

Прибуток і успіх у готелі безпосередньо 
пов’язані з його іміджем. Останнім часом багато 
уваги приділяється корпоративному іміджу. Він 
має прямий вплив на конкурентоспроможність, 
прискорює та збільшує обсяги продажів. Це ін-
струмент досягнення стратегічних цілей готель-
них підприємств, орієнтованих на перспективу.

Серед важливих завдань щодо створення 
корпоративного іміджу готелю можна виділи-
ти такі: 1) формування корпоративної культури 
(визначення і просування у внутрішньому серед-
овищі основних організаційних цінностей, ефек-
тивна система внутрішньо організаційних кому-
нікацій); 2) створення і підтримка сприятливого 
морально-психологічного клімату (робочих взає-
мостосунків в колективі). За правильного підхо-
ду ці завдання стають внутрішніми джерелами 

розвитку, тим потенціалом, що може кардиналь-
но змінити імідж готелю і, відповідно, його роль 
і місце на ринку готельних послуг.

Значний вплив на імідж готелю здійснює 
корпоративна культура. Корпоративна куль-
тура – елемент стратегічної важливості, що 
може надати багато переваг. Для готельного 
підприємства необхідно формувати корпоратив-
ну культуру, тобто сукупність норм поведінки 
і цінностей, що є спільними для всіх співробіт-
ників підприємства. Під час формування корпо-
ративної культури перш за все треба визначити 
джерела та механізм її формування.

Джерела формування корпоративної культу-
ри такі:

1) система особистих цінностей та індивіду-
ально-своєрідних шляхів їх реалізації;

2) методи, форми та структура організації 
діяльності, які об’єктивно втілюють певні цін-
ності, зокрема особисті цінності керівників під-
приємства;

3) уявлення щодо оптимальної і допустимої 
моделі поведінки співробітників колективу, 
які відображають систему спонтанно сформо-
ваних внутрішньо-організаційних цінностей 
[1, с. 137].

Механізм формування корпоративної куль-
тури полягає у взаємному поєднанні її джерел. 
Перетинаючись, вони обмежують сферу реально 
можливих на певному готельному підприємстві 
способів реалізації особистих цінностей і таким 
чином визначають їх зміст та ієрархію, що до-
мінують в колективі. Ієрархічна система, що 
виділена за таким варіантом цінностей, ство-
рює найбільш адекватну і саме їй притаманну 
сукупність способів їх реалізації, які втілюють-
ся в способи діяльності та формують внутріш-
ньо-групові норми та моделі поведінки.

В теорії наукового управління корпоратив-
на культура розглядається як один з елементів, 
що потребує діагнозу, планування та формуван-
ня. Управління культурою можна розглядати 
через управління:

– соціально-економічними відносинами в ко-
лективі;

– культурою праці;
– соціально-економічними відносинами із зо-

внішнім середовищем, а саме клієнтами, спо-
живачами, партнерами, постачальниками тощо.

Корпоративна культура тісно переплітаєть-
ся з усіма процесами та напрямами діяльності 
готельного підприємства, тому діагностування 
культурологічних проблем може значно спри-
яти пошуку шляхів вдосконалення управління 
підприємством загалом.

Ось незначний перелік «симптомів», які 
вказують на негаразди в колективі: чутки, 
плітки, стійке падіння продуктивності праці, 
постійні сварки, прогули без поважних при-
чин, підвищений рівень травматизму, розмови 
про те, «як добре на інших підприємствах», 
«як добре піти до іншої фірми», виток інфор-
мації щодо бізнесу.
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Є багато підходів до розв’язання цих про-
блем. Всі заходи можуть бути розділені на дві 
категорії залежно від їх спрямування: для зо-
внішнього суспільства – клієнтів, партнерів, 
постачальників, влади, представників ЗМІ; для 
внутрішньої аудиторії – колективу підприєм-
ства [1, с. 139].

Індустрію гостинності часто називають інду-
стрією догоджання, але в хорошому сенсі. Гарне 
обслуговування полягає в тому, щоб надати гос-
тю трошки більше, ніж він очікував, а відмінне 
обслуговування полягає в тому, щоб зробити це 
із щирим задоволенням. Корпоративні концепції 
і програми багатьох провідних готельно-ресторан-
них комплексів світу враховують основні три по-
зиції: поважати гостя, задовольняти його потреби 
та формувати корпоративний дух персоналу.

Аналіз наявної корпоративної культури го-
тельного підприємства повинен здійснюватися 
за такими основними напрямами: базові ціннос-
ті, традиції та символіка, стандарти поведінки, 
«герої» готельного підприємства, сприйняття 
бренда, наявні методи формування та розвитку 
корпоративної культури.

Головним результатом успішної роботи го-
телю з формування та розвитку корпоративної 
культури є відданість персоналу, ототожнення 
співробітників зі своїм готелем, прагнення ефек-
тивно працювати в ньому і сприяти його успіху.

Основними складовими відданості персоналу є:
1) інтеграція – це усвідомлення співробітни-

ками організаційних цілей, об’єднання праців-
ників навколо цілей готелю;

2) залучення – це бажання працівника роби-
ти свій внесок у досягнення цілей готелю;

3) лояльність – це емоційна прив’язаність 
працівника до готелю, бажання працювати і за-
лишатися його співробітником.

Таким чином, для формування прихильності 
до цілей і цінностей готелю необхідно застосо-
вувати такі методи (табл. 1).

Таблиця 1
Методи формування складових прихильності

Складові 
прихильності Методи формування

Інтеграція
– Брендінг;
– корпоративні ЗМІ;
– корпоративні стандарти.

Залучення

– Навчання і розвиток персоналу;
– корпоративні конференції і семі-
нари;
– конкурси, заохочення ініціатив.

Лояльність

– Соціальні програми, пільги, при-
вілеї;
– корпоративні свята і поздоров-
лення;
– сімейні програми;
– спорт, культура, благодійність, 
екологія.

Запропоновані методи підтримки корпора-
тивної культури дають змогу значно покращи-
ти якість готельних послуг, а також підвищити 
їх конкурентоспроможність.

Висновки. Підтримка корпоративної культу-
ри повинна здійснюватися через загальнофірмо-
ві заходи, спрямовані на виховання у співробіт-
ників готелю почуття єдності, приналежності 
до компанії, лояльності і надійності у роботі. 
Створення позитивного іміджу як у зовнішньо-
му, так і у внутрішньому середовищі готелю 
буде сприяти вихованню і пропаганді корпора-
тивності і позитивної соціально-психологічної 
атмосфери в колективі.

Для комплексного підходу до управління 
корпоративною культурою необхідно розробля-
ти корпоративні програми з метою формуван-
ня лояльності персоналу, швидкого вирішення 
виникаючих проблем в обслуговуванні, підви-
щення ефективності комунікацій і взаємодії 
всіх підрозділів готелю, забезпечення стабіль-
ної якості обслуговування, а також з навчання 
персоналу корпоративним стандартам поведін-
ки і обслуговування.

По-перше, корпоративна культура надає ро-
бітникам можливість самовизначення та пре-
зентації місії корпорації і бренда в своїй особі; 
створює у персоналу відчуття надійності місця 
своєї роботи, своєї значимості в ній, почуття со-
ціальної захищеності.

По-друге, розуміння засад корпоративної 
культури своєї компанії дає змогу новим спів-
робітникам швидко адаптуватися в готелі, адек-
ватно реагувати на будь-які виробничі ситуації, 
що виникають.

По-третє, корпоративна культура стимулює 
розуміння особистої відповідальності робітни-
ка, досягнення найкращого результату у вико-
нанні поставлених завдань.

По-четверте, корпоративна культура дає 
можливість встановлювати взірці, приклади 
для визнання та заохочення найкращих спів-
робітників.

Практична реалізація розглянутих основних 
складових формування корпоративної культури 
й іміджу на підприємствах готельного бізнесу 
сприятиме підвищенню конкурентних переваг, 
що приведе до підвищення ефективності готель-
ного господарювання загалом та забезпечить 
їхнє стале функціонування.

Подальші дослідження є перспективними, 
оскільки відновлення і певне пожвавлення по-
питу у галузі готельного господарства дають 
змогу визнати необхідним розвиток та вдоско-
налення роботи з формування і покращення 
іміджу готелю для забезпечення його конку-
рентоспроможності. Тому пошук найкращих 
методів підтримки і покращення корпоративної 
культури та іміджу готелю є важливим напря-
мом досліджень на перспективу.
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АНОТАЦІЯ
У статті узагальнені та розвинені підходи до визначен-

ня поняття економічної безпеки підприємства, детермінації її 
складових та визначення найбільш важливих з них на даному 
етапі соціально-економічного розвитку. Економічній безпеці 
належить детермінуюча роль в забезпеченні на належному 
рівні стійкості та конкурентоспроможності сучасного підприєм-
ства. Водночас падіння рівня економічної безпеки підприємств 
господарського комплексу України пов’язано з низкою як зо-
внішніх, так і внутрішніх факторів. Визначенню пріоритетних 
напрямів забезпечення економічної безпеки підприємства ма-
ють передувати оцінка поточного стану та діагностика наявних 
проблем, що передбачають як оцінку фактичного обсягу спо-
живання ресурсів, технічного, інформаційного та технологіч-
ного забезпечення господарської діяльності та їх відповідності 
потребам підприємства ресурсів, так і визначення наявного 
потенціалу підприємства, можливостей його розвитку та ви-
користання. Для визначення та вибору пріоритетних напрямів 
забезпечення належного рівня економічної безпеки підпри-
ємства слід сформувати групу параметрів та забезпечуючий 
інструментарій, через які досягаються очікувані ефекти від ре-
алізації цих напрямів.

Ключові слова: економічна безпека підприємства, скла-
дові економічної безпеки, енергетична безпека підприємства.

АННОТАЦИЯ
В статье обобщены и развиты подходы к определению 

понятия экономической безопасности предприятия, детер-
минации ее составляющих и определению наиболее важных 
из них на данном этапе социально-экономического развития. 
Экономической безопасности принадлежит детерминирую-
щая роль в обеспечении на должном уровне устойчивости 
и конкурентоспособности современного предприятия. В то 
же время падение уровня экономической безопасности пред-
приятий хозяйственного комплекса Украины связано с ря-
дом как внешних, так и внутренних факторов. Определению 
приоритетных направлений обеспечения экономической 
безопасности предприятия должны предшествовать оценка 
текущего состояния и диагностика существующих проблем, 
которые предусматривают как оценку фактического объ-
ема потребления ресурсов, технического, информационного 
и технологического обеспечения хозяйственной деятельно-
сти и их соответствия потребностям предприятия ресурсов, 
так и определение имеющегося потенциала предприятия, 
возможностей его развития и использования. Для определе-
ния и выбора приоритетных направлений обеспечения над-
лежащего уровня экономической безопасности предприятия 
необходимо сформировать группу параметров и обеспечива-
ющий инструментарий, через которые достигаются ожидае-
мые эффекты от реализации этих направлений.

Ключевые слова: экономическая безопасность предпри-
ятия, составляющие экономической безопасности, энергети-
ческая безопасность предприятия.

АNNOTATION
The approaches to the definition of the concept of econom-

ic security of the enterprise, determination of its components and 
identification of the most important of them at this stage of so-
cio-economic development are generalized and developed in the 

article. The economic security has a determining role in ensuring 
the sustainability and competitiveness of a modern enterprise. At 
the same time the fall in the level of economic security of enterpris-
es of the economic complex of Ukraine is linked with a number of 
external and internal factors. The assessment of the current state 
and diagnostics of existing problems must precede the determina-
tion of the priority directions of ensuring the economic security of 
an enterprise. This analysis includes the assessing of the real vol-
ume of consumption of resources and technical, informational and 
technological support of economic activities and their compliance 
with the needs of the enterprise resources, the determination of the 
existing potential of the enterprise, and capabilities of its using and 
development. The group of parameters and a toolkit for identifying 
and selecting the priority areas for providing the adequate level of 
economic security have to be formed.

Key words: economic security of enterprise, constituents of 
the economic security, energy security of enterprise.

Постановка проблеми. Економічній безпеці 
належить детермінуюча роль в забезпеченні на 
належному рівні стійкості та конкурентоспро-
можності сучасного підприємства. Водночас па-
діння рівня економічної безпеки підприємств 
господарського комплексу України пов’язано 
з низкою зовнішніх та внутрішніх факторів. 
Незважаючи на велику кількість літератури, 
присвяченої проблемам економічної безпеки 
підприємств, відчувається брак наукового опра-
цювання теоретичних і практичних питань за-
стосування економічного підходу до оцінки 
системи забезпечення безпеки підприємства 
загалом і його економічної безпеки зокрема 
як специфічної виробничої системи. Еконо-
мічна безпека кожного окремого підприємства 
галузі є основою для формування економічної 
безпеки галузі, забезпечення інших видів без-
пеки території, що забезпечують виживання, 
стійке функціонування і розвиток економіки 
регіону в умовах недостатності більшості видів 
ресурсів, споживаних сучасною економікою за 
абсолютної нерівномірності розподілу і спожи-
вання ресурсів між підприємствами, галузями 
та регіонами. Саме тому подальший розвиток 
теоретичних положень та формулювання прак-
тичних рекомендацій щодо забезпечення на-
лежного рівня економічної безпеки підприєм-
ства є актуальними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Концептуальний базис рoзуміння економічної 
безпеки підприємства сформований в роботах 
О.М. Бандурки, Н.В. Білошкурської, В.М. Геє-
ця, Л.І. Донця, Я.А. Жаліла, А.О. Заїчковсько-ек
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го, Т.М. Іванюти, О.І. Черняк, М.І. Камлика, 
М.О. Кизима, Т.С. Клебанової, К.В. Коваленка, 
А.В. Козаченка, В.І. Мунтіяна, Н.В. Лоханової, 
А.Н. Ляшенко, В.П. Пономарьова, О.В. Россо-
шанської та інших вчених.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Водночас постійні зміни 
умов конкуренції, середовища функціонування 
та позицій підприємств на ринку, ускладнені 
несприятливими політичними та соціально-еко-
номічними змінами в суспільстві, вимагають 
визначення найважливіших складових еконо-
мічної безпеки сучасного підприємства та роз-
робки заходів щодо забезпечення їх стану на 
належному рівні.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Мета статті полягає у детермінуванні 
складових економічної безпеки сучасного під-
приємства, встановленні найважливіших з них 
на сучасному етапі соціально-економічного роз-
витку та розробці заходів щодо забезпечення їх 
стану на належному рівні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ре-
зультати дослідження підходів [1-3; 6-14] до ви-
значення поняття «економічна безпека підпри-
ємства» дають змогу констатувати відсутність 
єдиного розуміння цього терміна та трактування 
його з позицій функціонального, ресурсного, фі-
нансового, конкурентного та стійкісного підходів. 
Слід погодитися з Т.Г. Васильцівим, який зазна-
чає, що ця економічна категорія є складною, вза-
ємообумовлюється практично всіма показниками 
стану та ефективності діяльності підприємства, 
потребує виключно системного підходу до її ви-
мірювання, а отже, й обґрунтування її зв’язку 
та залежності від таких інтегральних економіч-
них категорій, як конкурентоспроможність, по-
тенціал, життєздатність, фінансова стійкість 
та ризикостійкість підприємства [1, с. 15]. Най-
більш ємним та повним, на наш погляд, є визна-
чення економічної безпеки підприємства, надане 
В.М. Геєцем: економічна безпека суб’єкта гос-
подарювання є складною динамічною системою, 
що забезпечує стійке функціонування і розвиток 
підприємства за допомогою своєчасної мобілізації 
і найбільш раціонального використання трудо-
вих, фінансових, техніко-технологічних та інших 
ресурсів підприємства в умовах дії зовнішніх 
і внутрішніх загроз [10].

І.П. Отенко, Г.А. Іващенко, Д.К. Воронков 
зазначають, що економічну безпеку підприєм-
ства можна визначити як захист підприємства 
проти економічних злочинів, як стан захище-
ності від внутрішніх і зовнішніх загроз, а та-
кож як стан ефективного використання ресур-
сів або потенціалу [11].

Узагальнюючи підходи різних авторів [6-9; 
12; 13], зазначимо, що до основних складових 
економічної безпеки підприємства відносяться 
інформаційна, комерційна, енергетична, про-
типожежна, екологічна соціально-психологіч-
на та техніко-технологічна безпека; безпека 
зв’язку, господарсько-договірної діяльності; пе-

ревезень вантажів і осіб; рекламних, культур-
них, масових заходів, ділових зустрічей і пе-
реговорів. З зазначених складових економічної 
безпеки підприємства в сучасних умовах, на 
наш погляд, найбільш уразливими та такими, 
що потребують першочергової уваги, є енерге-
тична та інформаційна безпека.

Висока енергозалежність та енергоємність 
економіки України та підприємств вітчизняно-
го господарського комплексу на перші позиції 
у забезпеченні економічної безпеки підпри-
ємства виводять заходи із забезпечення саме 
енергетичної безпеки. Підтверджують правиль-
ність позицій автора щодо цього результати до-
сліджень науковців Національного інституту 
стратегічних досліджень: «На тлі збереження 
кризових явищ у світовій економіці та поси-
лення глобальної економічної нестабільності го-
ловного значення набуває забезпеченість країн 
сировинними, зокрема паливно-енергетичними 
ресурсами, спроможність підтримувати стабіль-
не функціонування та розвиток національних 
економік незалежно від дисбалансів глобально-
го фінансового ринку. Ця обставина зумовлює 
загострення конкурентної боротьби за джере-
ла постачання паливно-енергетичних ресурсів 
і маршрути їх транспортування, висуває значно 
вищі вимоги до ефективності їх використання. 
Внаслідок цього останніми десятиріччями від-
булися суттєві зміни і в обсягах, і в структурі 
світового споживання енергоносіїв. Зокрема, 
згідно з даними “British Petroleum” (BP), за 
1966-2010 рр. світове споживання первинних 
енергетичних ресурсів зросло на 219%, а саме 
з 3,8 до 12 млрд. т у нафтовому еквіваленті 
(т н. е.) При цьому частка нафти у загальній 
структурі споживання за цей період знизилася 
з 39% до 33%, вугілля – з 37% до 30%, тоді 
як частка газу та ядерної енергії зросла з 16% 
до 24% та з 0,2% до 5% відповідно. Також від-
булися зміни у структурі основних споживачів. 
Так, якщо у 1965 р. на країни-члени Органі-
зації економічного співробітництва та розвитку 
(ОЕСР) припадало споживання 65% зазначених 
енергоресурсів, то у 2010 р. – 43% [5].

Забезпечення належного рівня економічної 
безпеки підприємства і насамперед його енерге-
тичної безпеки передбачає вибір пріоритетних 
напрямів діяльності та розробку тактичних ме-
ханізмів їх реалізації. Визначені підприємством 
пріоритетні напрями повинні корелюватися 
зі стратегічними напрямами розвитку підпри-
ємства, а в ідеалі – зі стратегічними напря-
мами забезпечення енергоефективності галузі 
та «Енергетичною стратегією України на період 
до 2030 року» (схвалена Розпорядженням Ка-
бінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 
№ 1071). Так, основною проблемою господар-
ського комплексу України, визначеною в цій 
стратегії, є висока енергоємність виробництва. 
Основними чинниками, які перешкоджають по-
дальшому зниженню енергоємності ВВП, як за-
значається в стратегії, є:
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– високий ступінь фізичного зношення 
основних засобів і технологічне відставання 
в найбільш енергоємних галузях і житлово-ко-
мунальній сфері;

– невідповідність тарифів і цін на енер-
горесурси до видатків на їх виробництво, що 
ускладнює модернізацію енергетичних об’єктів;

– неефективність функціонування природ-
них монополій;

– високий рівень втрат енергоресурсів під 
час їх передачі та споживання;

– обмеженість стимулів до зниження спо-
живання енергоресурсів за відсутності приладів 
обліку;

– низький рівень впровадження енергое-
фективних технологій і устаткування як у про-
мисловості, так і серед населення [4].

Визначенню пріоритетних напрямів забезпе-
чення економічної загалом та енергетичної без-
пеки підприємства зокрема мають передувати 
оцінка поточного стану та діагностика наявних 
проблем, що передбачають не лише оцінку фак-
тичного обсягу спожитої енергії, але й враху-
вання наявності та потенціалу використання 
альтернативних джерел енергії, визначення 
стану електротранспортної мережі, енергоєм-
ності використовуваного обладнання та техно-
логій і можливостей їх зменшення.

Насамперед слід сформувати групу параме-
трів та забезпечуючий інструментарій, через 
які досягаються очікувані ефекти від реаліза-
ції пріоритетних напрямів забезпечення належ-
ного рівня економічної безпеки підприємства 
(рис. 1). Такими параметрами, на наш погляд, 
є важливість та строковість планованих захо-
дів, їх масштабність, ресурсозабезпеченість, 
а також структуризація за рівнем ієрархічної 
системи. Використовуваний інструментарій 
доцільно розподілити на три групи: норма-
тивно-правовий, організаційний та фінансово-
економічний. Під час визначення та вибору 
пріоритетних напрямів забезпечення належно-

го рівня економічної безпеки та заходів щодо 
їх реалізації їх ефективність слід оцінювати не 
лише з економічних, але й із соціальних та еко-
логічних позицій.

Надалі пропонований підхід слід використо-
вувати і під час визначення та вибору пріори-
тетних напрямів забезпечення належного рівня 
економічної безпеки за кожною окремою скла-
довою (енергетичною, інформаційною тощо).

На наш погляд, пріоритетними напрямами 
забезпечення енергетичної безпеки сучасного 
підприємства є підвищення енергоефективнос-
ті та енергозбереження, а також диверсифіка-
ція видів енергії. Слід зазначити, що вказані 
напрями співпадають із пріоритетами забез-
печення енергетичної безпеки, визначеними 
Міжнародним енергетичним агентством, Між-
народним валютним фондом, Світовим банком, 
а також іншими міжнародними інституціями, 
що займаються дослідженнями та реалізацією 
конкретних проектів у цій сфері.

Заощадження енергоресурсів рівнозначне їх 
виробництву, і найчастіше саме воно є найбільш 
рентабельним та екологічним засобом забезпе-
чення зростаючого попиту на енергію. Заходи 
з підвищення енергоефективності та енергоз-
береження дають змогу знизити енергоємність 
господарської діяльності та навантаження на 
інфраструктуру, зміцнюючи тим самим енерге-
тичну безпеку підприємства.

Основними заходами з підвищення рівня 
енергетичної безпеки підприємства, на нашу 
думку, мають стати організація розробки, осво-
єння випуску, серійне виробництво та впрова-
дження у господарський процес енергозбері-
гаючого обладнання; використання відходів 
сільського господарства для виробництва від-
новлювальної енергії; розробка техніко-еконо-
мічних обґрунтувань та проектів виробництва 
енергії з відновлювальних джерел; застосуван-
ня енергоефективних технологій для опалення 
виробничих площ підприємств, зокрема переве-

Рис. 1. Складові вибору пріоритетних напрямів забезпечення належного рівня  
економічної безпеки підприємства

 

Складові вибору пріоритетних напрямів забезпечення 
економічної безпеки підприємства

Параметри:
- важливості та строковості;
- масштабності;
- ресурсозабезпеченості;
- структуризації за рівнем ієрархічної 

системи.

Ефективність:

- економічна;
- соціальна;
- екологічна.

Інструментарій

- нормативно-правовий;
- організаційний;
- фінансово-

економічний.

Стратегія забезпечення економічної безпеки підприємства
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дення котлів опалення на альтернативні види 
палива (солома, тирса, пілети тощо), викорис-
тання електричного теплоакумуляційного об-
ігріву, проведення термомодернізації будівель.

Висновки. В сучасних умовах конкуренто-
спроможність, а відповідно, й успішність функ-
ціонування підприємства на ринку та його роз-
виток багато в чому залежать від рівня його 
економічної безпеки. Саме тому забезпечення 
належного рівня економічної безпеки є одним 
з головних стратегічних завдань розвитку су-
часного підприємства. З основних складових 
економічної безпеки підприємства, до яких 
відносять інформаційну, комерційну, енер-
гетичну, екологічну, соціально-психологіч-
ну та техніко-технологічну та інші, найбільш 
уразливими та такими, що потребують першо-
чергової уваги в сучасних умовах, є енергетич-
на та інформаційна безпека. Саме забезпечення 
належного рівня енергетичної безпеки під-
приємства є основою для розробки подальшої 
стратегії та тактики його функціонування. При 
цьому пріоритетними напрямами забезпечення 
енергетичної безпеки сучасного підприємства 
є підвищення енергоефективності та енергозбе-
реження, а також диверсифікація видів вико-
ристовуваної енергії.

БІБлІОгрАфІчНИй спИсОК:
1. Фінансово-економічна безпека підприємств України: стра-

тегія та механізми забезпечення: [монографія] / [Т.Г. Ва-
сильців, В.І. Волошин, О.Р. Бойкевич, В.В. Каркавчук]; за 
ред. Т.Г. Васильціва. – Львів, 2012. – 386 с.

2. Донець Л.І. Економічна безпека підприємства: [навч. пос.] / 
Л.І. Донець, Н.В. Ващенко. – К.: Центр учбової літератури, 
2008. – 240 с.

3. Економічна безпека: [навч. посіб.] / за ред. З.С. Варналія. – 
К.: Знання, 2009. – 647 с.

4. Енергетична стратегія України на період до 2030 року: схва-
лена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лип-

ня 2013 р. № 1071 [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1071-2013-% D1%80

5. Загрози енергетичній безпеці України в умовах посилен-
ня конкуренції на глобальному та регіональному ринках 
енергетичних ресурсів: аналіт. доп. / [А.Ю. Сменковський, 
С.Б. Воронцов, С.В. Бєгун та ін.]; упоряд. А.А. Білуха; за заг. 
ред. А.Ю. Сменковського. – К.: НІСД, 2012. – 136 с.

6. Іванюта Т.М. Економічна безпека підприємства: [навч. по-
сіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Т.М. Іванюта, А.О. Заїчков-
ський. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 256 с.

7. Камлик М.І. Економічна безпека підприємницької діяльнос-
ті. Економіко-правовий аспект: [навч. посіб.] / М.І. Камлик. – 
К.: Атіка, 2005. – 432 с.

8. Коваленко К.В. Основи створення комплексної системи 
економічної безпеки підприємства: теоретичний аспект / 
К.В. Коваленко // Вісник Донецького національного універ-
ситету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Баранов-
ського. – 2008. – № 3. – С. 134-139.

9. Ляшенко О.М. Концептуалізація управління економічною 
безпекою підприємства: [монографія] / О.М. Ляшенко. – Лу-
ганськ: СНУ ім. В. Даля, 2011. – 400 с.

10. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, під-
приємство: [монографія] / [В.М. Геєць, М.О. Кизим, Т.С. Кле-
банова, О.І. Черняк та ін.]; за ред. В.М. Гейця. – Х.: ВД «ІН-
ЖЕК», 2006. – 240 с.

11. Економічна безпека підприємства: [навчальний посібник] / 
[укл. І.П. Отенко, Г.А. Іващенко, Д.К. Воронков]. – Х.: Вид. 
ХНЕУ, 2012 – 256 с.

12. Прус Н.В. Система економічної безпеки підприємства. По-
няття, сутність, принципи / Н.В. Прус// Глобальні та націо-
нальні проблеми економіки. – 2014. – Вип. 2. – С. 675-679.

13. Россошанська О.В. Сутність економічної безпеки суб’єктів 
господарювання як сфери економічної науки / О.В. Россо-
шанська // Управління проектами та розвиток виробництва: 
зб. наук. пр. – № 2(38). – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 
2011. – С. 161-166. – [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу: http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/38/11rovsen.pdf

14. Система економічної безпеки: держава, регіон, підпри-
ємство: [монографія] / [О.М. Ляшенко, Ю.С. Погорелов, 
В.Л. Безбожний та ін.]; за заг. ред. Г.В. Козаченко. – Лу-
ганськ: Елтон-2, 2010. – 282 с.



50

Випуск 3(03) 2017

Класичний приватний університет

УДК 338.65

Крупельницька І.Г.
кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри обліку та оподаткування
Вінницького торговельно-економічного інституту

Київського національного торговельно-економічного університету

Євась Т.В.
старший викладач кафедри економіки та менеджменту

Вінницького соціально-економічного інституту
Університету «Україна»

Жукова О.А.
старший викладач кафедри економіки та менеджменту

Вінницького соціально-економічного інституту
Університету «Україна»

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ  
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THEORETICAL ASPECTS OF BUSINESS ADMINISTRATION  
AS A COMPONENT OF MANAGEMENT SYSTEM OF THE ENTERPRISE

АНОТАЦІЯ
У статті аналізуються сутність та особливості бізнес-ад-

міністрування. Визначається місце бізнес-адміністрування 
у системі управління підприємством. Розглядаються принципи 
побудови ефективної системи бізнес-адміністрування на під-
приємстві. Досліджуються основні функції сучасного бізнес-ад-
міністрування.

Ключові слова: менеджмент, адміністративний менедж-
мент, система управління підприємством, бізнес, бізнес-адмі-
ністрування.

АННОТАЦІЯ
В статье анализируются сущность и особенности биз-

нес-администрирования. Определяется место бизнес-адми-
нистрирования в системе управления предприятием. Рас-
сматриваются принципы построения эффективной системы 
бизнес-администрирования на предприятии. Исследуются 
основные функции современного бизнес-администрирования.

Ключевые слова: менеджмент, административный ме-
неджмент, система управления предприятием, бизнес, бизнес-
администрирование.

ANNOTATION
The article analyzes the essence and features of business 

administration. The position of business administration in the en-
terprise management system is determined. The principles of the 
creation an effective business administration system at the enter-
prise are considered. The main functions of modern business ad-
ministration are explored.

Key words: management, administrative management, en-
terprise management system, business, business administration.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку економіки України, коли підприєм-
ства функціонують в умовах загострення кри-
зових явищ та геоекономічної нестабільності, 
великого значення набуває впровадження раці-
ональних та ефективних форм і методів управ-
ління підприємством. З огляду на світові тен-
денції вітчизняні менеджери повинні втілювати 
у життєві реалії вже сьогодні нові управлінські 
технології та інші підходи до прийняття управ-
лінських рішень. При цьому результативну ді-
яльність підприємства можна забезпечити за 
рахунок впровадження системи адміністратив-

ного менеджменту, яка призначена спростити 
процес управління, підвищуючи якісні показни-
ки роботи, що дає змогу без істотних вкладень 
в модернізацію виробництва знизити собівар-
тість продукції, ліквідувати брак і забезпечити 
довгострокову конкурентоспроможність.

Актуальність дослідження полягає в тому, 
що сьогодні значення бізнес-адмініструван-
ня постійно зростає, оскільки в нових умовах 
господарювання необхідні нові підходи до ви-
рішення економічних та соціальних проблем, 
глибоке розуміння сутності та форм управлін-
ня, що використовуються у виробничій та ко-
мерційній діяльності підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сутність та особливості управління підприєм-
ствами, його теоретичні та практичні аспекти 
досліджуються в працях багатьох вчених, а 
саме в роботах А. Альберта, І. Ансофа, Н. Ара-
баджийскі [1], М. Вебера, С. Велещука [2], 
М. Войнаренко [3], А. Герберта, О. Замазій [4], 
О. Лозовського [5], М. Новікової [6], М. Порте-
ра, Т. Світличної [7], Ф. Тейора, В. Тітяєва [8], 
А. Файоля та багатьох інших. Автори досліджу-
ють загальні питання ефективного адміністра-
тивного менеджменту, висвітлюють особливості 
процесів аналізу та розробки шляхів покращен-
ня функціонування систем адміністративного 
менеджменту в ринкових умовах [9, с. 53].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте подальшого до-
слідження потребують процеси бізнес-адміні-
стрування на макрорівні та практичні аспекти 
побудови ефективної системи адміністративного 
менеджменту підприємства на базі управління 
бізнес-процесами, що мають власні особливості, 
притаманні певному суб’єкту господарювання.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є визначення ек
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сутності, особливостей, принципів та функ-
цій бізнес-адміністрування як складової час-
тини системи адміністративного менеджмен-
ту та загальної системи управління сучасним 
підприємством.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Система управління є сукупністю підсистем, 
які відображають окремі аспекти управління, 
а саме цілі, функції, принципи, методи, органи 
управління, персонал, техніку й технологію, а 
призначенням якої є розроблення та реалізація 
управлінського впливу на виробництво відпо-
відно до об’єктивних законів загального роз-
витку. Отже, під системою управління розумі-
ється система, вплив якої спрямовано на об’єкт 
управління з одночасною його трансформацією 
в бажаний стан відповідно до певних кількіс-
них та якісних параметрів, а також яка склада-
ється з елементів, що об’єднані загальною ме-
тою функціонування.

З управлінського погляду діяльність підпри-
ємств є системою, яка складається з економіч-
них, соціальних, технічних та організаційних 
взаємопов’язаних елементів, які виступають 
складовими таких підсистем: такою, що управ-
ляється (керована), та такою, що управляє (ке-
руюча), тобто це об’єкт і суб’єкт управління. 
Ефективність діяльності керуючої підсистеми 
змінюється залежно від цілей, що постають 
перед комплексною системою управління під-
приємством. Тому варто її структуру змінюва-
ти так, щоб управлінська праця максимальною 
мірою сприяла високому рівню ефективності, 
якості й достатній цілеспрямованості функціо-
нування керованого об’єкта (а отже, і всієї сис-
теми загалом) [10].

Саме адміністративний менеджмент і є на-
прямом, орієнтованим на оптимізацію та висо-
ку організацію під час виконання завдань, або 
його можна визначити як вид управлінської ді-
яльності, який скеровано на оптимізацію дій за 
всіма функціональними напрямами в усіх під-
розділах і структурних одиницях підприємства.

Система адміністративного менеджмен-
ту – це менеджмент вищої управлінської ланки, 
який включає два компоненти: сучасне ділове 
адміністрування (яке передбачає глибоке ро-
зуміння законів і практики сучасного бізнесу, 
маркетингу, тенденцій розвитку міжнародно-
го ринку) та сучасне публічне адміністрування 
(програма підготовки управлінців для вирішен-
ня проблем підприємства з урахуванням соці-
ально-економічного і суспільно-політичного зо-
внішнього середовища) [5].

В умовах підприємства адміністративний ме-
неджмент трансформується у бізнес-адміністру-
вання, яке концентрує увагу на сфері підприєм-
ницької діяльності та спрямовано на отримання 
прибутку.

Використовуючи різні підходи до визначен-
ня сутності понять «бізнес» та «адмініструван-
ня», науковці намагаються розкрити зміст тер-
міна «бізнес-адміністрування».

Так, Н.З. Арабаджийські зазначає, що «біз-
нес-адміністрування – це адміністрування, яке 
обслуговує бізнес, а також допомагає органам 
управління та керівникам господарських під-
приємств та комерційних товариств. Комерцій-
не підприємство може бути корпоративним або 
приватним, але адміністрація всередині цього 
підприємства, яка безпосередньо має організа-
ційні або обслуговуючі функції по відношенню 
до виробничої або торговельної діяльності, на-
зивається «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 чіт-
ко сформованими координативними методами, 
підґрунтям яких є практичний досвід, мак-
симально ефективно при цьому використовує 
людський ресурс. За таких умов підприємство 
розглядається не як технологічна ланка сус-
пільного виробництва, а як соціальна підсисте-
ма ринкової економіки» [4, с. 245].

В.В. Тітяєв та Т.О. Дівенок вважають, що 
«бізнес-адміністрування – інноваційна по-
нятійна категорія, яка нерозривно пов’язана 
з менеджментом і включає в себе широке коло 
завдань: аналіз конкурентоспроможності фірм 
і привабливості ринків, оцінку фінансового 
ринку, розробку стратегічного плану управлін-
ня компанією тощо» [8, с. 33].

Узагальнюючи викладене вище, вважаємо, 
що найбільш ґрунтовне визначення терміна 
«бізнес-адміністрування» дають М.П. Войнарен-
ко та О.М. Костюк: «бізнес-адміністрування – це 
діяльність, спрямована на системний підхід до 
покрокової та узгодженої організації всіх про-
цесів господарської діяльності та аспектів функ-
ціонування підприємства з метою задоволення 
потреб споживачів та дотримання високих тем-
пів зростання обсягів реалізації, формування 
та дотримання позитивного іміджу підприєм-
ства, ефективного використання всіх видів ре-
сурсів, взаємодії з громадськими, профспілко-
вими та державними установами, забезпечення 
мотивації удосконалення професійності та умов 
для кар’єрного зростання працівників в процесі 
досягнення цілей діяльності організації та зрос-
тання вартості компанії» [3, с. 50].

У бізнес-адмініструванні адміністративна 
функція підприємства (управління підприєм-
ством) відіграє основну роль. Бізнес-адміністру-
вання припускає спрямованість всієї управлін-
ської діяльності на внутрішню організацію, на 
впорядкування відносин усередині самої органі-
зації для досягнення своїх цілей (оскільки біз-
нес-організації не можуть впливати на суспільні 
відносини шляхом прийняття і забезпечення за 
необхідності примусового виконання норматив-
но-правових актів; може йтися лише про вза-
ємовигідні договірні взаємини підприємства із 
зовнішніми суб’єктами, дотримання законодав-
ства і своїх зобов’язань перед державою, соці-
альної відповідальності підприємства) [6, с. 14].
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Як загальні принципи бізнес-адміністру-
вання можна виділити системність; процесний 
підхід; розмежування функцій і повноважень; 
оперативність; можливість оцінки і контрольо-
ваність параметрів діяльності всіх учасників; 
орієнтацію на зміну конкурентного середовища 
і розвиток технологій [3, с. 50].

Отже, побудова ефективної системи бізнес-
адміністрування на підприємстві має базува-
тись на таких принципах:

1) ощадливе виробництво (виявлення і ви-
ключення з процесу всіх зайвих матеріальних 
ресурсів, дій та операцій, які прямо не беруть 
участь у створенні нової споживчої вартості, а 
тільки завдають шкоди, збільшуючи собівар-
тість продукції);

2) планування ресурсів (стає більш ефек-
тивним під час використання автоматизованої 
системи управління підприємством (АСУП), 
яка є інформаційною системою, що створена 
для обробки господарських операцій (бізнес-
процесів), що сприяє збільшенню конкурент-
них переваг);

3) сертифікація систем управління підпри-
ємств за стандартами ISO серії 9000 (повинна 
охоплювати закупівлю сировини або комплек-
туючих, аналіз контракту, контроль якості, 
проектування, створення, обробку, доставку 
продукції, навчання персоналу, а також обслу-
говування і підтримку клієнтів);

4) «процесний підхід» (спрямований на 
зміну наявної на підприємствах адміністра-
тивної системи менеджменту з метою роз-
межування всіх процесів виробництва товарів 
і послуг) [5].

Ефективне застосування принципів бізнес-
адміністрування є нагальною та актуальною 
проблемою функціонування і розвитку вітчиз-
няних підприємств. Ефективна система бізнес-
адміністрування несе в собі потенціал збережен-
ня й ефективного використання фінансових, 
матеріальних ресурсів підприємства, своєчасно-
го виявлення та нейтралізації реальних та по-
тенційних загроз, а також формування умов 
реалізації підприємством своїх стратегічних ін-
тересів [7, с. 103].

До основних найбільш вагомих функцій біз-
нес-адміністрування доцільно віднести проекту-
вальну, організаційну, управлінську, виконав-
ську та контрольну функції.

Проектувальна функція передбачає визна-
чення напрямів розвитку організації, здій-
снення цілеспрямованої послідовності дій 
щодо синтезу систем або окремих її складо-
вих. Організаційна функція спрямована на 
впорядкування та підтримання раціональної 
структури з метою раціональної та збалан-
сованої діяльності підрозділів організації. 
Управлінська функція зорієнтована насампе-
ред на досягнення поставленої мети, забез-
печення сталого функціонування і розвитку 
організації. Виконавська функція – забезпе-
чення ефективного виконання завдань діяль-

ності, які спрямовані на реалізацію визначе-
них цілей та поставленої мети. Контрольна 
функція передбачає кількісну і якісну оцінку, 
а також облік результатів діяльності організа-
ції та виступає зворотнім зв’язком, оскільки 
за результатами контролю здійснюється коре-
гування раніше прийнятих рішень, планів, а 
також норм і нормативів [2].

Висновки. Розуміння сутності, принципів 
та функцій бізнес-адміністрування як складової 
системи управління підприємством в сучасних 
умовах дає змогу сформувати чітке уявлення 
про складність задач, які постають перед під-
приємствами сьогодні, та дає можливість вико-
ристати бізнес-адміністрування як інструмент 
менеджменту для функціонування вітчизняних 
підприємств за умов кризових явищ, обмеже-
ності матеріальних і фінансових ресурсів, вхо-
дження у світову економічну систему як рівно-
правних партнерів та конкурентів.

Таким чином, побудова та функціонування 
системи бізнес-адміністрування відбувається на 
основі розглянутих вище принципів та функцій, 
а також шляхом здійснення процесу адміністру-
вання всього комплексу робіт, який спрямова-
ний на формування і здійснення управлінської 
дії, що забезпечує необхідний рівень ефектив-
ності діяльності підприємства [9, с. 55].

Сьогодні бізнес-адміністрування повинно за-
безпечувати координацію діяльності та синх-
ронність виконання всіх робіт в системі управ-
ління сучасним підприємством.
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ІННОВАЦІНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА  
ЯК ОСНОВА ЙОГО РОЗВИТКУ

INNOVATIVE POTENTIAL OF THE ENTERPRISE  
AS BASIS OF ITS DEVELOPMENT

АНОТАЦІЯ
Економічний розвиток національної економіки та її склад-

ників у сучасних умовах все більше залежить від технологіч-
них зрушень на базі інновацій. Уміння формувати й ефективно 
використовувати інноваційний потенціал стає вирішальним 
фактором забезпечення конкурентоспроможності та розви-
тку вітчизняних підприємств. Саме тому важливого значення 
набуває процес здійснення оцінювання інноваційного потен-
ціалу підприємства та ретельного аналізу його складників. 
На основі оцінки стану інноваційного потенціалу суб’єктів 
господарювання можна визначити подальший напрям його 
інноваційного розвитку і здійснювати ефективне управління 
інноваційною діяльністю.

Ключові слова: інноваційний потенціал, інноваційний роз-
виток підприємства, інноваційна діяльність, інновації.

АННОТАЦИЯ
Экономическое развитие национальной экономики и ее со-

ставляющих в современных условиях все больше зависит от 
технологических сдвигов в базе инноваций. Умение формиро-
вать и эффективно использовать инновационный потенциал 
становится решающим фактором обеспечения конкурентоспо-
собности и развития отечественных предприятий. Именно по-
этому важное значение приобретает процесс осуществления 
оценки инновационного потенциала предприятия и тщатель-
ного анализа его составляющих. На основе оценки состояния 
инновационного потенциала субъектов хозяйствования можно 
определить дальнейшее направление его инновационного 
развития и осуществлять эффективное управление инноваци-
онной деятельностью.

Ключевые слова: инновационный потенциал, инноваци-
онное развитие предприятия, инновационная деятельность, 
инновации.

ANNOTATION
The economic development of the national economy and its 

components in today’s conditions is increasingly dependent on 
technological innovations. The ability to form and effectively use 
innovative potential becomes a crucial factor in ensuring compet-
itiveness and development of domestic enterprises. That is why 
the process of evaluating the innovative potential of the enterprise 
and thorough analysis of its components is of great importance. 
On the basis of assessment of the state of innovation potential 
of economic entities, one can determine the further direction of 
its innovation development and carry out effective management of 
innovation activity.

Key words: innovative potential, innovative development of 
the enterprise, innovation activity, innovation.

Постановка проблеми. За сучасних умов гос-
подарювання визначальним чинником у сфері 
інноваційних досліджень та забезпечення еко-
номічної безпеки підприємства є формування 
його інноваційного потенціалу. Економічне 
зростання на основі інноваційного розвитку під-

приємств забезпечить вирішення комплексних 
завдань та системних перетворень у його діяль-
ності. Головною умовою стимулювання інно-
ваційного розвитку підприємства є здійснення 
ним інноваційної діяльності, яка уможливить 
спроможність нарощувати й активно викорис-
товувати організаційно-економічні, техніко-
технологічні та інші інноваційні можливості, 
що становлять інноваційний потенціал. Таким 
чином, актуальними залишаються питання 
розвитку методичних і практичних підходів до 
управління інноваційною діяльністю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
танням формування інноваційного потенціалу 
підприємства присвячено роботи вітчизняних 
та зарубіжних науковців, таких як М. Бондар-
чук, Ю. Бажал, М. Войнаренко, Т. Васильців, 
В. Геєць, Т. Іванюта, С. Ілляшенко, С. Кіреєв, 
О. Кириченко, А. Єпіфанова, В. Семиноженко, 
В. Стадник, Л. Федулова й інші.

Проте дослідження доводять, що сьогодні 
єдиний та цілісний підхід до створення меха-
нізму формування та управління інноваційним 
потенціалом підприємств є відсутнім. Це зумов-
лює необхідність подальших досліджень у цьо-
му напрямі.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на значну ува-
гу, яка останнім часом приділяється цій темі, 
досі існують протиріччя з питань визначення 
змісту та структури інноваційного потенціалу. 
Таким чином, питання сутності та складників 
інноваційного потенціалу потребують більш де-
тального розгляду.

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення механізму управління інноваційним по-
тенціалом підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Висока динаміка зміни навколишнього серед-
овища вітчизняних підприємств вимагає від 
них використання ефективної системи управ-
ління інноваційним потенціалом, що розробле-
ний на принципах системного підходу. Така 
система повинна враховувати вплив зміни на-
вколишнього середовища підприємства та ви-
користання превентивних різноманітних мето-
дів управління.ек
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Метою управління інноваційним потенціа-
лом підприємства є підвищення його здатності 
швидко реагувати на зміни кон’юнктури ринку 
та зростання споживчої цінності продукції з ме-
тою максимального задоволення потреб спожи-
вачів. При цьому обсяг застосування інновацій 
на вітчизняних підприємствах порівняно із за-
рубіжними підприємствами залишається на до-
сить низькому рівні. Необхідність реалізації ін-
новаційних процесів та механізму управління 
інноваційним потенціалом зумовлена впливом 
підприємств на економіку в цілому.

У зв’язку з науково-технічними нововведен-
нями були розроблені нові підходи до досліджен-
ня науки та практики управління, такі як сис-
темний, ситуаційний, процесний та ресурсний.

Отже, необхідно провести всебічний аналіз 
методичних підходів до управління іннова-
ційним потенціалом підприємства. Оскільки 
ситуаційний підхід виходить із системного, а 
ресурсний – із процесного, то аналіз повинен 
охоплювати два підходи, такі як системний 
і процесний.

Більшість сучасних вчених у галузі управ-
ління інноваційним потенціалом виділяють 
такі основні завдання інноваційного потенціа-
лу, як:

1) визначення стратегічних напрямів іннова-
ційної діяльності і постановка цілей у кожному 
з них;

2) орієнтація діяльності організації на інно-
вації;

3) планування інноваційної діяльності орга-
нізації;

4) вибір найоптимальнішої інноваційної 
стратегії розвитку для кожного напряму діяль-
ності;

5) мотивація учасників інноваційної діяль-
ності;

6) організація інноваційної діяльності;
7) систематична оцінка результатів іннова-

ційної діяльності.
Цей підхід цілком відображає основні цілі 

загальної теорії, а тому повинен використову-
ватися під час обґрунтування концепції управ-
ління інноваційним потенціалом підприємства.

Інноваційний потенціал не можна викорис-
товувати однаково ефективно для вирішення 
різних проблем, оскільки процес формування 
та подальшого розвитку інноваційного потен-
ціалу будь-якого підприємства повинен бути 
заснованим на системних позиціях, проте при 
цьому необхідно враховувати особливості вирі-
шуваного питання.

Зокрема, накопичений досвід організації 
управління інноваційною діяльністю як у на-
шій країні, так і в промислово розвинених кра-
їнах виявив низку істотних чинників.

Застосування процесного підходу в управлінні 
інноваційним потенціалом має такі переваги, як:

– гнучкість та адаптивність системи управ-
ління інноваційним потенціалом, що обумовле-
ні саморегулюванням системи;

– зниження навантаження на керівників, 
оскільки відповідальність розподіляється між 
власниками інноваційних проектів;

– зниження сили та значущості дії бюрокра-
тичного механізму та його орієнтація на кінце-
вий продукт;

– прозорість та розуміння системи управлін-
ня інноваційним потенціалом;

– можливість комплексної автоматизації 
процесу управління інноваційним потенціалом.

Динамічність та гнучкість системи та її вну-
трішніх процесів зумовлена загальним зацікав-
ленням у збільшенні швидкості обміну ресурса-
ми підприємства під час інноваційної діяльності.

До недоліків практичної реалізації процесно-
го підходу на підприємстві варто віднести збіль-
шення вимог до певного рівня кваліфікації кін-
цевих виконавців.

Розглянувши методологічні підходи, необ-
хідно також проаналізувати структурні проце-
си управління інноваційним потенціалом. Для 
того, щоб виконати цей аналіз, нам потрібно 
розглянути функції управління, у яких розкри-
вається сутність терміна «управління іннова-
ційним потенціалом».

Сучасні уявлення щодо функцій управління 
інноваційним потенціалом характеризуються 
виділенням трьох груп функцій, таких як базо-
ві, оперативні та пов’язуючі функції [1, с. 123].

Базовими функціями системи управління ін-
новаційним потенціалом є організація, плану-
вання, мотивація та контроль.

До пов’язуючих функцій можна віднести ко-
мунікації, управлінські рішення, керівництво 
та лідерство.

Управлінські рішення характеризуються 
розглядом попередніх варіантів дій, вибором 
керівником найприйнятнішого варіанту досяг-
нення цілей організації, що забезпечує ефек-
тивне використання і розвиток інноваційного 
потенціалу серед безлічі альтернатив.

Кожна функція системи управління повинна 
мати своє відображення у методах управління 
інноваційним потенціалом.

Функції мотивації можуть розглядатися за 
допомогою методу реінженірингу. Цей метод до-
помагає суб’єктам господарювання розглядати 
управління інноваційним потенціалом з іншого 
боку, визначити оптимальне рішення для стиму-
лювання підвищення інноваційного потенціалу.

Функція контролю та планування може зна-
йти своє відображення у такому методі, як 
контролінг, що вимірює відповідність одержа-
них результатів поставленим цілям.

Цей метод управління інноваційним потен-
ціалом, як і маркетингові комунікації, охо-
плює у собі частку кожної функції управління 
потенціалом.

Підсумовуючи вищесказане, можна дійти 
висновку про те, що проведений аналіз підхо-
дів до управління інноваційним потенціалом 
та розгляд функцій управління забезпечує ви-
значення оптимального підходу до управлін-
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ня інноваційним потенціалом господарюючих 
суб’єктів. На нашу думку, процесний підхід 
до управління інноваційним потенціалом варто 
використовувати, оскільки цей підхід охоплює 
у собі всі функції управління, як другорядні, 
так і базисні.

Процесний підхід до управління інновацій-
ним потенціалом характеризується зниженням 
навантаження на керівників, оскільки відпо-
відальність розподіляється між виконавцями 
інноваційних проектів, у результаті чого управ-
ління буде мати гнучку та адаптивну систему, 
що підходить до специфіки інновацій, тому що 
інновації у процесі свого створення можуть по-
стійно змінюватися і така діяльність полягає 
у високому рівні ризиків для підприємства [2].

Для забезпечення сталого розвитку інно-
ваційного потенціалу підприємства необхідно 
впроваджувати ефективний механізм управлін-
ня, який забезпечить формування та реалізацію 
інноваційної стратегії.

Запропонований механізм управління інно-
ваційним потенціалом підприємства представ-
лений на рис. 1.

 

Стратегічний аналіз зовнішнього середовища

Визначення інноваційних цілей підприємства

Оцінка досягнення поставлених цілей та 
результатів реалізації програми розвитку 
інноваційного потенціалу підприємства

Оцінка інноваційного потенціалу

Розроблення інноваційної стратегії розвитку 
підприємства

Розроблення та реалізація програми розвитку 
інноваційного потенціалу підприємства

Рис. 1. Механізм управління інноваційним 
потенціалом підприємства

Реалізація інноваційного потенціалу не від-
бувається випадково, тобто без цілеспрямовано-
го впливу на нього та управління цим проце-
сом. Тому варто визнати, що є два завдання, 
які стоять перед підприємством, такі як оцінка 
потенціалу та його швидка реалізація.

Для оцінки потенціалу підприємства пропо-
нується застосовувати відповідну систему по-
казників, а для його реалізації необхідні:

– розроблення системи модулів зміни, які 
відображають певні зрушення в інноваційному 
потенціалі;

– поділ сукупності інноваційних проблем на 
блоки перспективних та поточних завдань під-
приємства;

– розроблення системи відносин персоналу, 
що пов’язана із вирішенням поточних та інно-
ваційних завдань;

– розроблення системи інформації щодо впро-
вадженням інноваційного потенціалу та оцінка 
його ефективності з позицій прибутковості на 
різних стадіях життєвого циклу інноваційного 
процесу;

– формування системи цільових показни-
ків під час здійснення інноваційної діяльності 
[3, с. 60].

Інноваційний потенціал кожного підпри-
ємства залежить від масштабів та специфіки 
його діяльності, а ступінь використання інно-
ваційного потенціалу визначає його інноваційні 
можливості та здатність підприємства сприйма-
ти нововведення. Вагомий вплив на розвиток 
інноваційного потенціалу підприємства мають 
фактори ринкового середовища.

Найслабшою ланкою розвитку інноваційного 
потенціалу є відсутність ефективного механізму 
управління.

Проведений аналіз забезпечив виявлення 
основних проблем управління інноваційним по-
тенціалом підприємства, таких як:

– брак фінансових коштів, що характери-
зується пошуком джерел фінансування і раці-
ональним використанням наявних перспектив-
них напрямів інноваційної діяльності;

– відсутність методики для комплексної 
оцінки інноваційного потенціалу підприємства;

– необхідність технологічного та постійного 
переоснащення виробництва сучасним облад-
нанням;

– підвищена можливість виникнення ризи-
ків, що зумовлена високою невизначеністю ре-
зультату;

– відсутність потрібної інформації про потре-
би ринку в інноваційній продукції;

– недосконалість мотивації персоналу та не-
врахування підвищеної значущості окремих фа-
хівців;

– неефективна робота маркетингової служби 
[4, с. 5-7].

Для забезпечення сталого розвитку іннова-
ційного потенціалу підприємства необхідним 
є застосування ефективного механізму управ-
ління, який забезпечить формування і реаліза-
цію найприйнятнішого варіанту розвитку, що 
забезпечить найкращі кінцеві результати.

З метою швидкого реагування на зміни 
у ринковому середовищі підприємствам необ-
хідно ефективно використовувати усі наявні 
можливості для того, щоб усі його ланки були 
готовими до сприйняття змін.

Інноваційний потенціал підприємства буде 
високим за виконання таких умов, як:
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– мотивація організаційних змін;
– здійснення регулярного моніторингу 

якості управління;
– надання пріоритету функціям дослі-

дження;
– пошук та інтелектуальний розвиток.
Залежно від стану інноваційного потенціа-

лу підприємства проходить вибір та реалізація 
інноваційної стратегії, тому визначення його 
впливу на розвиток підприємства має надзви-
чайно важливе науково-практичне значення 
і є необхідним елементом постійного моніторин-
гу рівня розвитку підприємства.

Інноваційний потенціал підприємства є ба-
гатокомпонентною динамічною системою, важ-
ливою умовою для його економічного розвитку. 
Наявність необхідної технічної бази, відповідно-
го наукового потенціалу, фінансових ресурсів, 
контролю якості продукції, вивчення потреб 
ринку, розвиток технологічної інфраструктури 
і наявність резервів капіталу та ресурсів дають 
можливість реалізовувати наявний інновацій-
ний потенціал і зробити певні кроки з метою 
його підвищення [5, с. 237].

Збільшення інноваційного потенціалу під-
приємства може здійснюватися лише завдяки 
розвитку його складників, внутрішнього серед-
овища та з допомогою інших потенціалів. Ви-
значення впливу та стану інших системоутво-
рюючих потенціалів на інноваційний потенціал 
і розвиток підприємства загалом можна прово-
дити за допомогою оцінювання готовності усіх 
структурних підрозділів підприємства до реалі-
зації інноваційних проектів та оцінки поточно-
го стану під час реалізації інноваційних проек-
тів. Другим важливішим етапом у визначенні 
впливу на розвиток підприємства інноваційного 
потенціалу є оцінка якості й інноваційно-інвес-
тиційної привабливості проектів. При цьому 
виконання поточних інноваційних процесів на 
відповідному рівні є ознакою високого інно-
ваційного потенціалу і, відповідно, готовності 
підприємства до реалізації нових проектів.

Інноваційні можливості підприємства пе-
редусім характеризуються його забезпеченіс-
тю власними економічними ресурсами. За цієї 
умови суб’єкти господарювання будь-якої фор-
ми власності можуть реалізовувати свою інно-
ваційну стратегію без залучення запозичених 
коштів. При цьому чинниками, які стримують 
інноваційну активність підприємства, є недо-
статня фінансова підтримка держави, нестача 
власних коштів, недосконалість законодавчої 
бази, тривалий термін окупності нововведень 
та високі економічні ризики. На розвиток інно-
ваційного потенціалу підприємства негативно 
впливає відсутність у керівників та менедже-
рів підприємств розуміння необхідності впрова-
дження портфеля інноваційних проектів та їх 
фінансування [6, с. 197].

Розуміючи під інноваційним потенціалом 
підприємства здатність та приховані можливос-
ті розвитку його інноваційної діяльності, також 

варто враховувати розвиток цілісної системи 
факторів і умов, які необхідні для його втілення.

Здійснення інноваційної діяльності на під-
приємстві залежить від низки різноманітних 
зовнішніх і внутрішніх чинників, таких як:

– наявні темпи науково-технічного про-
гресу;

– глобалізація та інтернаціоналізація еко-
номіки;

– адміністративна перебудова систем управ-
ління;

– посилення конкуренції;
– розвиток інформаційних технологій;
– наявність якісних та кількісних зрушень 

на ринку праці.
Головною умовою для успішної діяльнос-

ті підприємства є її постійна трансформація, 
потенціал якої залежить від сукупності віль-
них у відповідний момент часу ресурсів, а ре-
зультативність та доцільність зміни в межах 
трансформаційних процесів визначають рівнем 
економічного ризику, який супроводжує ці про-
цеси [7, с. 134].

Особливої актуальності набуває застосуван-
ня простих форм управління та надто великий 
штат управлінців; поєднання примусу та сво-
боди; встановлення стандартів якості роботи 
та вимога їх дотримання; керівництво у єдності 
групової самоорганізації та єдиноначальності. 
Аналіз умов середовища бізнесу показує конку-
ренцію, яка посилюється в усіх напрямах ді-
яльності підприємства.

Принципи сучасного управління підприєм-
ствами підштовхують їх керівників до швидко-
го прийняття рішень, постійного контакту зі 
споживачами, надання підлеглим права при-
йняття відповідних рішень, заохочення їх під-
приємницьких здібностей. Наголос зміщується 
на важливу область бізнесу, орієнтацію саме на 
ті області, що найкраще відомі і де є більше 
вмінь та накопиченого досвіду.

Висновки. Отже, створення ефективного ме-
ханізму управління інноваційним потенціалом 
на підприємстві дає змогу приймати обґрунто-
вані рішення у сфері управління на відповідно-
му стратегічному рівні, знижувати ризик інно-
ваційної діяльності у результаті впровадження 
комплексного оцінювання інноваційного потен-
ціалу, підвищення ефективності використання 
наявних ресурсів підприємства.
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РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ЧЕРЕЗ ЕКОНОМІКУ ЗНАНЬ –  
НОВА ЯКІСТЬ РОЗВИТКУ

REGIONAL DEVELOPMENT THROUGH KNOWLEDGE ECONOMY –  
NEW QUALITY DEVELOPMENT

АНОТАЦІЯ
Досліджена сучасна парадигма поняття економіки знань 

на основі поглядів провідних зарубіжних і українських учених. 
Доведено, що економічний успіх, заснований на ефективному 
використанні нематеріальних активів, є ключовим джерелом 
економічного зростання регіонів. Аргументовано, що економіка 
знань відкриває нові можливості економічного зростання ре-
гіонам незалежно від їх розміру, наявності запасів природних 
ресурсів, рівня індустріалізації та рівня економічного розвитку. 
Вказано, що нова економіка як платформа нової якості регі-
онального розвитку передбачає необхідність трансформації 
продуктивних сил і сильної підтримки освітньої та соціальної 
сфер на регіональному рівні.

Ключові слова: нова економіка, знання, економічне зрос-
тання, регіон, розвиток.

АННОТАЦИЯ
Исследована современная парадигма понятия экономи-

ки знаний на основе взглядов ведущих зарубежных и укра-
инских ученых. Доказано, что экономический успех, осно-
ванный на эффективном использовании нематериальных 
активов, является ключевым источником экономического 
роста регионов. Аргументировано, что экономика знаний от-
крывает новые возможности экономического роста регионам 
независимо от их размера, наличия запасов природных ре-
сурсов, уровня индустриализации и уровня экономического 
развития. Указано, что новая экономика как платформа ново-
го качества регионального развития предусматривает необ-
ходимость трансформации производительных сил и сильной 
поддержки образовательной и социальной сфер на регио-
нальном уровне.

Ключевые слова: новая экономика, знания, экономиче-
ский рост, регион, развитие.

ANNOTATION
The modern paradigm of the knowledge economy concept 

has been studied on the basis of the views of leading foreign 
and Ukrainian scholars. It is proved that economic success, 
which is based on the effective use of intangible assets, is 
a key source of regional economic growth. It has been argued 
that the knowledge economy opens up new opportunities for 
economic growth of regions, regardless of their size, availabil-
ity of natural resources, the level of industrialization and level 
of economic development. It has been indicated that the new 
economy, as a platform for a new quality of regional develop-
ment, implies the need for the productive forces transformation 
and the strong support of educational and social spheres at 
the regional level.

Key words: new economy, knowledge, economic growth, re-
gion, development.

Постановка проблеми. Проблематика регіо-
нального розвитку отримує новий теоретичний 
базис шляхом адаптації новітніх теоретичних 
концепцій до теоретичного надбання регіональ-
ної економіки. Регіони країн все більшою мірою 
відчувають необхідність переходу до радикаль-
но нового типу локальної економіки – економі-
ки знань (knowledge economy). Її центральним 
елементом є інтелектуальна особистість – пра-
цівник, який є одночасно носієм знань, творцем 
продукції та генератором доданої вартості.

Сучасна парадигма поняття економіки знань 
останніми десятиліттями стала об’єктом до-
слідження і наукових дискусій як світової на-
укової спільноти, так і українських учених. 
Цей термін, широко популяризований ще 
у 1969 році Пітером Друкером, до недавнього 
часу не був достатньо висвітлений у вітчизня-
ній науці. Термін «економіка знань» ґрунту-
ється на позиції, згідно з якої основну роль 
в економічному зростанні та сталому розвитку 
особистостей, підприємств, регіонів, країн віді-
грають знання і технології. Загалом знання за-
вжди мали важливе значення для економічного 
розвитку, але останніми роками важливість їх 
невпинно зростає через активізацію науково-
технічного прогресу, глобалізацію світової еко-
номіки, зростання значення спеціалізованих 
знань, підвищення рівня обізнаності про важ-
ливість знань для економічного розвитку країн 
та регіонів і створення нових робочих місць.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед напрацювань щодо економіки знань 
в українській науці хотілось би відзначити пра-
ці таких учених, як М. Поляков, О. Сахненко, 
О. Топоркова, У. Гузар, Н. Рак, І. Малик, С. Ду-
биківський, О. Вінничук, І. Вінничук, Л. Скра-
щук, Н. Носань та інші.

На світовому рівні цією проблематикою за-
ймаються провідні міжнародні організації 
(ООН, Світовий Банк, МВФ тощо) та вчені 
усіх країн світу. Серед її дослідників – західні 
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економісти Б. Лундвалл, М. Кастельс, К. Фрі-
мен, Е. фон Вайцзеккер, Е. Ловінс, Л. Ловінс, 
У. Дайзарад, Р. Інглегарат, П. Пільцер та ба-
гато інших. Незважаючи на велику кількість 
праць у цьому напрямі досліджень, регіональ-
ним особливостям прояву нової економіки на 
регіональному рівні і використанню її поло-
жень для розроблення стратегій регіонального 
розвитку з урахуванням ефекту трансформації 
продуктивних сил регіонів приділено недостат-
ньо уваги.

Постановка завдання. Теперішні тенденції 
вказують на те, що економіка знань чинить по-
зитивний вплив не лише на економічний але 
й на соціо-гуманітарний розвиток підприємств, 
регіонів та регіональних утворень. Нашим за-
вданням є аналіз теоретичних концепцій нової 
економіки з метою виявлення тих складників, 
що можуть бути імплементовані у стратегіях 
регіонального розвитку на основі трансформації 
якості продуктивних сил.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У науковій літературі є багато різних визна-
чень, які використовуються для розкриття суті 
економіки знань. Це свідчить про багатогран-
ність та відносну новизну цієї категорії. Згід-
но з положеннями Азіатсько-Тихоокеанського 
Економічного Співробітництва (APEC) та Ор-
ганізації Економічного Співробітництва і Роз-
витку (OECD) економіка знань є терміном, що 
асоціюється з радикально новими навичками 
працюючого населення, високою продуктивніс-
тю і новою доданою вартістю як єдиним спо-
собом для ведення конкурентної боротьби під-
приємствами і країнами, що дає їм змогу діяти 
в умовах глобалізації. Згідно з підходом ОЕСР 
роль знань перевищує за важливістю природ-
ні ресурси, фізичний капітал і некваліфікова-
ну робочу силу. Більшість країн світу, не лише 
промислово розвинених, постіндустріальних, 
але й і тих, що розвиваються, тією чи іншою 
мірою органічно рухаються у напрямі економі-
ки, заснованої на знаннях.

Згідно з іншою, популярною у пресі позиці-
єю економіка знань визначається і формується 
її складовими структурними елементами – під-
приємствами, організаціями та компаніями, що 
діють у галузях промисловості, які засновані 
на знаннях та інноваціях. Саме такі структурні 
елементи лідирують у міжнародній конкурент-
ній боротьбі, маючи на озброєнні згадані ключо-
ві компетенції. Економічний успіх, заснований 
на ефективному використанні нематеріальних 
активів, таких як знання, унікальні навички 
персоналу і потенціал для інновацій, спричине-
ний саме цим ключовим джерелом конкурент-
них переваг. Такий погляд на економіку знань 
відкриває нові можливості і дає надію країнам 
із перехідною економікою, незалежно від їх 
розміру, наявності запасів природних ресурсів, 
рівня індустріалізації та рівня економічного 
розвитку, на досягнення високої динаміки під-
вищення добробуту.

Вчені виділяють чотири основні теоретичні 
погляди на економіку знань [1; 2; 3, с. 415]. 
Першим є ствердження того, що вхідні потоки 
знань економік у кількісному та якісному ви-
мірі є значно важливішими, ніж це спостеріга-
лося дотепер. Так, П. Друкер та інші науковці 
стверджують, що знання стає найважливішим 
фактором виробництва товарів та послуг, а роль 
знань (порівняно із традиційними факторами 
виробництва) постійно зростає [2]. Причиною 
таких змін є прямування економік країн світу 
до ведення господарської діяльності, яка орієн-
тована на знання.

Відповідно до цієї позиції накопичення 
знань не може бути відділеним від накопичення 
капіталу, що вважається основоположним мо-
ментом класичної теорії виробництва.

Другий теоретичний погляд на економіку 
знань базується на ідеї, згідно з якою знання як 
продукт певною мірою є більш важливими, ніж 
раніше, і очевидним фактом сьогодні є зростання 
торгівлі знаннями. Це твердження може бути ві-
рним хоча б із тієї позиції, що сьогодні і справді 
спостерігається нечуване зростання виробництва 
інтелектуальних продуктів та послуг, таких як 
програмне забезпечення, бази даних, доступи до 
інформаційних, програмних продуктів та ін., а 
ринки цих продуктів отримали колосальні при-
рости, особливо за останні десятиліття.

Третьою, досить теоретичною концепцією 
є зростання ролі так званих явних знань як 
компонента економічної діяльності. Такими 
знаннями є тип відомостей, які легко поясню-
ються, описуються, вербалізуються, формалізу-
ються і є доступними для засвоєння, їх можна 
легко отримати, навчитися користуватися, за-
стосовуючи чіткі правила. Прикладами таких 
знань можуть слугувати різноманітні навчальні 
відео, інструкції, технологічні та інші види до-
кументацій тощо.

Останньою, четвертою теоретичною концеп-
цією є базування економіки знань на іннова-
ційних, унікальних відомостях, що виражені 
у радикально нових технологічних інноваціях, 
ноу-хау, які забезпечують ринкове домінуван-
ня. Такі зміни разом із бурхливим розвитком 
комп’ютерної та комунікаційної техніки, впли-
ваючи не особливості ведення бізнесу загалом, 
також більш виражено впливають на собівар-
тість та повний виробничий цикл підприємств, 
організацій і компаній.

Хоча деякі автори мають різні погляди на еко-
номіку знань (основною причиною цього є різні 
кути розгляду цього явища), проте всі вони під-
креслюють її надзвичайну актуальність та значу-
щість для всього людства. Всі ці теоретичні кон-
цепції наголошують на актуальності знань для 
економічного зростання та розвитку. Головною 
причиною цього є ґрунтування усіх видів еконо-
мічної діяльності на знаннях того чи іншого виду. 
Базуючись на цих концепціях, можна стверджу-
вати, що передумовами економіки знань є про-
грес у сфері освіти, винайдення нових техноло-
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гій, науково-дослідні і дослідно-конструкторські 
роботи тощо. Такі положення, звісно, є актуаль-
ними і для країн із далеко не найкраще розвину-
тою економікою, таких як Україна.

Розвиток економіки знань тягне за собою 
зміни у багатьох аспектах господарських сис-
тем держав. І, як вже згадувалось, сьогодні на-
працьовано чималу кількість теоретичних кон-
цепцій та факторів розвитку економіки знань, 
проте не всі вони є актуальними і придатними 
для використання для тієї чи іншої окремо взя-
тої країни з причини їх (концепцій) неунівер-
сальності. Базуючись на досвіді багатьох країн, 
Світовий Банк здійснив спробу окреслення мак-
симально універсальних ключових факторів, 
за якими можна оцінити розвиток економіки 
знань. Основними їх завданнями є вимірюван-
ня та опис темпів зростання, культивування 
економіки знань в окремо взятій країні з метою 
виявлення реального стану речей та надання 
рекомендацій розробникам політичних, еконо-
мічних програм регіонального розвитку тощо.

Так, на основі емпіричних досліджень ОЕСР 
і Світового Банку вчені демонструють, що роз-
виток економіки знань вимагає таких ключо-
вих базових елементів, як [3, с. 416]:

– ефективні державні інститути й економіч-
ні стимули;

– освіта і навчання;
– інфраструктура та інформаційно-комуніка-

ційні технології;
– науково-дослідні і дослідно-конструктор-

ські роботи, інновації.
Щодо ефективних державних інститутів вар-

то зазначити, що вплив ефективного уряду на 
економічні показники в розвинених країнах 
проявляється досить помітно. Досвід цих кра-
їн показує сильну кореляцію між ефективним 
державним управлінням і доходом на душу на-
селення. Показник якості управління вказує на 
ключові перешкоди на шляху до розвитку еко-
номіки знань. У країнах із перехідною економі-
кою ця перешкода проявляється переважно че-
рез недостатньо розвинуте правове середовище. 
Як правило, емпіричні дослідження показують, 
що інвестори зацікавлені в досконалій норма-
тивно-правовій базі країни, а тому вкладають 
гроші туди, де існує низький ризик зміни по-
літичного режиму.

Говорячи про економічні стимули, варто за-
значити, що до них можна віднести сприятливе 
податкове законодавство, фінансові ініціативи 
та гнучке регулювання інтелектуальної влас-
ності. Все це створює більш сприятливе конку-
рентне бізнес-середовище, також це є важливим 
для створення та накопичення нових знань. За-
галом у країні з недосконалою конкуренцією 
і відсутністю стимулів для створення нових ви-
дів продукції і послуг рівень створення нових 
знань також буде дуже низьким, як і рівень 
економічного зростання.

Другим згаданим вище компонентом еконо-
міки знань є ефективна і продуктивна освітня 

система, яка може задовольнити сучасні ак-
туальні потреби глобалізованого господарства. 
Особливостями сучасних вимог до людського 
капіталу є необхідність появи нових навичок 
(наприклад, робота в команді або когнітивні 
навички) і безперервного навчання протягом 
всього життя для того, щоб відповідати швидко 
виникаючим бізнес-змінам і викликам. Вплив 
самих знань і їх накопичення на виробничому 
рівні вказує на те, що адекватна система осві-
ти буде забезпечувати швидку передачу знань 
у суспільстві. Система освіти є ключовим фак-
тором створення інноваційної культури, що 
є необхідним для успішного розвитку сучасної 
економіки. Система освіти повинна забезпечити 
трансфер знань між особистостями, компаніями 
та інституціями шляхом співпраці між освітні-
ми установами та компаніями, що забезпечить 
зниження витрат на науково-дослідні і дослід-
но-конструкторські роботи на підприємствах.

Інфраструктура та інформаційно-комуні-
каційні технології (ІКТ) є не менш важливим 
аспектом розвитку. Напрацювання у сфері еко-
номіки знань підкреслюють важливість інфор-
маційно-комунікаційних технологій та їх вплив 
на економічний розвиток країн. Проте весь по-
тенціал цих технологій та його інфраструктура 
не можуть бути використані з максимальним 
ефектом за умови слабкої освіченості трудових 
ресурсів, традиційних методів управління і не-
адекватної нормативно-правової бази.

Сьогодні самі по собі інформаційно-комуніка-
ційні технології не здатні генерувати знання, але 
вони дають змогу приватним особам, компаніям 
та організаціям мати доступ до знань, викорис-
товувати і передавати знання більш ефективно, 
швидше і з меншими економічними затратами, 
виступаючи, таким чином, новим інструментом. 
Розвиток інформаційно-комунікаційних тех-
нологій та їх застосування сприяли значному 
збільшенню попиту на освічених працівників. 
Ефективне упровадження ІКТ на всіх рівнях 
господарської діяльності може бути важливим 
фактором для досягнення економічного розви-
тку і зростання, особливо для країн із перехідни-
ми економіками, і позитивні зрушення у цьому 
плані вже можна спостерігати на теренах нашої 
держави, про що йтиметься далі.

Дослідження і розроблення, виникнення 
інновацій та ноу-хау великою мірою залежать 
від розвиненої інноваційна культури у країні 
і локального бізнес-клімату. Створення такої 
культури лежить на плечах керівництва держа-
ви і регіонів, яке повинно створити сприятливе 
середовище, що стимулює створення інновацій 
як у приватному секторі, так і в державному.

Так, у праці О. Топоркової також відзнача-
ється відсутність єдиного погляду на тракту-
вання феномена економіки знань та напрямів 
розвитку суспільства у постіндустріальній еко-
номічній науці. Автор згрупувала теорії постін-
дустріальної економіки за специфічними пред-
метами дослідження таким чином [7]:
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– теорії постекономіки (теорія «гіперактив-
ності» Ж. Бодріяра, теорія креатосфери, еконо-
міка солідарності);

– теорії економіки, що базується на знаннях, 
згідно з якими знання є головним ресурсом ви-
робництва (інноваційна економіка, економіка 
знань, нова економіка);

– технологічні теорії економіки, суть яких 
полягає у досліджені змін у виробничих відно-
синах компаній, що відбулися внаслідок бурх-
ливого росту інтернет-технологій (цифрова еко-
номіка, е-економіка);

– мережева економіка.
Автор відзначає перехід людства до якісно 

нового етапу розвитку, головними рисами яко-
го є бурхливий розвиток комунікаційних тех-
нологій, внаслідок чого відбулося формування 
нового інформаційно-комунікаційного простору 
в глобальному масштабі. Оскільки інформація 
стає головним ресурсом, характерною для сус-
пільства стає мережева організація соціо-гу-
манітарної взаємодії. У зв’язку із цим теорія 
інформаційно-мережевої економіки розгляда-
ється як така, що відповідає інтегральній кон-
цепції суспільства.

Н. Рак робить перелік факторів управління 
знаннями, скомпонованих у 4 групи [5, с. 226]:

– філософський, організаційний, технологіч-
ний фактори;

– людський, системний, глобальний фактори;
– біологічний фактор, ірраціональність зна-

ння, раціональність знання;
– індивідуальний фактор, фактор навчання, 

фактор часу.
І. Вінничук, О. Вінничук та Л. Скращук 

у своїй роботі розглядали зростання як макро-
економічну категорію, яка є не лише показни-
ком абсолютних приростів соціального вироб-
ництва, але й можливістю економічних систем 
забезпечувати покращення якості життя, що 
може відбуватися завдяки підвищенню інтелек-
туалізації та переходу до економіки, що засно-
вана на знаннях [4, с. 116].

Вони дійшли висновку, що двигуном еконо-
мічного зростання можуть слугувати знання, 
проте переважно у довгостроковій перспекти-
ві. Для економік, що розвиваються, опорою 
можуть бути нові технології, наукоємні галу-
зі промисловості, розвиток науково-дослідної 
бази, інформаційної та комунікаційної інфра-
структури. Провадження подібних заходів на-
шою державою також буде мати позитивний 
ефект у довгій перспективі. Проте вектор розви-
тку економіки, що базується на знаннях, є єди-
ним виходом, який може забезпечити достойне 
місце в умовах глобалізованого світу.

Заслуговує на увагу дослідження У. Гузар, 
де автором виявлено такі проблеми освітнього 

аспекту економіки знань України, як 
[6, с. 29]:

– загроза відставання якості серед-
ньої освіти від вимог постіндустріаль-
ної економіки внаслідок недостатніх 
обсягів фінансування, сліпого копію-
вання зарубіжного досвіду, який не за-
вжди є актуальним для нашої держави 
і не дає змоги розкрити вже наявний 
потенціал та напрацювання, низького 
рівня оплати праці вчителів та ін.;

– слабкий зв’язок вищої освіти 
з реальними потребами ринку праці 
в умовах інтеграції у глобальні світо-
господарські процеси;

– відсутність стандартизації щодо 
якості освіти, низька якість послуг, 
що базуються на знаннях;

– неналежна перепідготовка кадрів 
та мала кількість фахівців, що здатні 
обслуговувати найновіші технологічні 
галузі.

Автор наголошує, що в умовах на-
шої держави доцільно інвестувати 
в освіту громадян та інформаційну 
інфраструктуру, оскільки це знімає 
бар’єри трансферів технологій, від по-
жвавлення яких можна отримати до-
даткові конкурентні переваги та при-
ріст загального добробуту.

Загалом знання мали вирішальне 
значення у розвитку людства з давніх 
давен. Промислова революція відбу-
лася в Європі після поширення дав-

 Рис. 1. Концепції часу, матеріалу, життя та енергії  
в контексті людських еволюційних процесів

Джерело: побудовано на основі [1, с. 1-3]
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ньогрецьких знань, що базувалися на дослід-
ницькому підході до природи; це привело до 
важливих наукових відкриттів в астрономії, 
фізиці, математиці та інженерії в епоху Від-
родження. Як наслідок, відбулася наукова ре-
волюція.

Промислова революція почалася із винай-
дення парового двигуна та текстильних машин. 
Це спричинило небувалий ріст підприємництва, 
що базувалося на знаннях та винаходах. Далі 
настав період масової індустріалізації, яка най-
більшим чином набула поширення у тих краї-
нах, де були для цього «інтелектуальні» та ре-
сурсні умови.

Якщо дослідити більш глибоко розуміння 
категорій часу, життя, матерії та енергії, то всі 
ці технологічні зміни, як правило, переходячи 
у все більш складну і досконалу форму, найра-
дикальнішим чином змінюють усю економічну 
і соціальну систему (рис. 1).

Здавалось би, що ці основні фактори люд-
ського існування і життя не змінюються 
з часом у сенсі того, що вони не зникають і не 
з’являються нові. Проте вони видозмінюються 
якісно, і ця зміна спричинена прикладанням 
знань і розвитком технологій у кожній із цих 
концепцій.

Незмінним складовим, центральним елемен-
том економіки знань є інтелектуальний праців-
ник – особистість. Саме висококваліфіковані 
кадри є головними генераторами доданої вар-
тості у виробничо-збутових ланцюгах, оскільки 
технології самого виробництва досить просуну-
лись, аби забезпечити швидку та дешеву реалі-
зацію підприємницьких бізнес-ідей.

Саме з цієї причини виникають нові пробле-
ми, пов’язані з пошуком і наймом висококвалі-
фікованих професіоналів. Ця проблема не стоя-
ла так гостро раніше, оскільки існували досить 
стандартизовані професії та посади і того чи ін-
шого працівника можна було відносно легко за-
мінити в разі виникнення такої потреби. Тепер 
інтелектуальна людина, яка працює на певній 
посаді, володіє унікальним набором різнопла-
нових навичок, які дуже рідко можна отрима-
ти в повному обсязі, навчаючись у освітніх за-
кладах. Тому подібні особистості є надзвичайно 
цінними і є драйверами трансформації продук-
тивних сил на локальному та національному 
рівнях. Сам тому працівник-особистість є над-

звичайно цінним носієм ідей, інформації, вмінь 
та навичок, які і є знаннями.

Висновки. Підсумовуючи критичний аналіз 
теоретичних концепцій нової економіки у роз-
різі стимулювання регіонального розвитку, вва-
жаємо за доцільне вказати, що:

– нова економіка генерує більшу додану 
вартість порівняно з традиційною, але і ви-
магає особливих «ресурсів» – інтелектуально 
розвиненої робочої сили, креативного мислен-
ня персоналу, особливих умов ведення бізнесу 
та специфічного інституційного середовища 
в локальному вимірі;

– нова економіка як платформа нової якості 
регіонального розвитку передбачає необхідність 
трансформації продуктивних сил і сильної під-
тримки освітньої та соціальної сфер на регіо-
нальному рівні;

– нова економіка потребує наявності сис-
теми трансферу знань та державної підтримки 
інтелектуальної праці на всіх рівнях, що в дов-
готривалій перспективі приведе до покращення 
якості життя завдяки підвищенню інтелектуа-
лізації бізнесу, виникнення нових видів бізнесу 
в регіонах, що обмежені застарілою виробни-
чою базою та ресурсами.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ФОНДІВ  
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

THE PECULIARITIES OF THE FORMATION OF THE STATE FUNDS  
OF SOCIAL INSURANCE IN UKRAINE

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано нормативно-правові акти у сфері 

загальнообов’язкового державного соціального страхування. 
Визначено основні джерела формування фондів соціального 
страхування. Досліджено динаміку обсягу дефіциту Пенсій-
ного фонду, визначено основні фактори, що зумовили його 
виникнення. Зазначається, що тенденції щодо дефіциту Пен-
сійного фонду негативно впливають на функціонування всієї 
системи соціального страхування. Запропоновано авторське 
бачення основних пріоритетів, які б дали змогу створити пе-
редумови для часткового вирішення проблем фінансового за-
безпечення Фондів соціального страхування.

Ключові слова: соціальний захист, соціальне страхуван-
ня, дефіцит, фінансові ресурси, регулювання.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы нормативно-правовые акты 

в сфере общеобязательного государственного социального 
страхования. Определены основные источники формирова-
ния фондов социального страхования. Исследована динамика 
объема дефицита Пенсионного фонда, определены основные 
факторы, которые обусловили его возникновение. Указыва-
ется, что тенденции дефицита Пенсионного фонда негатив-
но влияют на функционирование всей системы социального 
страхования. Предложено авторское видение основных при-
оритетов, которые бы позволили создать предпосылки для ча-
стичного решения проблем финансового обеспечения фондов 
социального страхования.

Ключевые слова: социальная защита, социальное стра-
хование, дефицит, финансовые ресурсы, регулирование.

АNNOTATION
The article analyses the statutory instruments in the sphere 

of the obligatory state social insurance. The main sources of 
the formation of the social insurance funds have been deter-
mined. The dynamics of the volume of pension fund short-
age has been investigated, the main factors, which caused 
its appearance, have been defined. It has been pointed out 
at the fact that the tendencies according to the Pension fund 
shortage influence negatively on the functioning of the whole 
system of social insurance. The author’s idea of the main pri-
orities, which would allow creating the preconditions for the 
partial problem solution of the financial assurance of social 
insurance funds, has been proposed.

Key words: social protection, social insurance, deficit, finan-
cial resources, regulation.

Постановка проблеми. Гуманістична спря-
мованість сучасного цивілізаційного розвитку 
зумовлює підвищення суспільної значущості 
соціального страхування.

Статтею 24 Основного Закону нашої держави 
визначено, що Україна є соціальною державою 
і кожен громадянин має право на соціальне за-
безпечення, яке гарантується державним соці-
альним страхуванням. Реалізація такого права 
на практиці – це забезпечення достатнього рівня 
добробуту громадянам держави, що відповідає 
міжнародним умовам, а саме ст. 22 Загальної 
декларації прав людини та ст. 9 Міжнародного 
пакту про економічні, соціальні та культурні 
права від 16 грудня 1966 року. Зміст зазначено-
го документа вказує на те, що держави, беручи 
участь в цьому пакті, визнають право кожної 
людини на соціальний захист, включаючи со-
ціальне страхування [1, с. 13].

В Україні провідне місце в систе-
мі соціального захисту громадян відведено 
загальнообов’язковому державному соціально-
му страхуванню. Воно передбачає матеріальну 
підтримку громадян під час виникнення стра-
хових випадків за рахунок грошових фондів, 
що формуються шляхом сплати страхових вне-
сків власником або роботодавцем, громадяна-
ми, а також бюджетних та інших джерел, пе-
редбачених законом [2].

Вищезазначене вказує на те, що досліджен-
ня питань формування соціальних фондів на-
шої держави є актуальним для створення 
передумов ефективного функціонування ві-
тчизняної економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченню мультіаспектності функціонування 
системи соціального страхування присвячено 
праці багатьох вітчизняних науковців, а саме 
роботи Ю. Конопліної, П. Курмаєва, В. Опарі-
на, В. Федосова, С. Юрія та інших вчених.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на наявність 
численних досліджень із зазначеної проблема-
тики, у теоретичній і практичній площині функ-
ціонування системи соціального страхування 
накопичилась достатня кількість невирішених 
питань, зокрема недостатньо повно проаналізо-
вано тенденції сучасного етапу функціонування 



65Приазовський економічний вісник

системи соціального страхування в Україні, не 
визначено стратегічні та тактичні напрями її 
подальшого розвитку.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є дослідження особливос-
тей сучасного етапу формування державних ці-
льових фондів соціального страхування в Україні 
та обґрунтування напрямів їх розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Державні цільові фонди – одна з сучасних форм 
перерозподілу національного доходу країни. За 
своєю економічною сутністю вони відобража-
ють грошові відносини з розподілу і перерозпо-
ділу вартості суспільного продукту та частини 
національного багатства, пов’язаних з форму-
ванням та використанням державних коштів 
для фінансування суспільних потреб з визна-
чених джерел, які мають цільове призначення 
[3, с. 67].

У сучасних умовах за допомогою державних 
фондів здійснюється регулювання соціальних 
процесів у суспільстві.

На даному етапі інтеграції України до Євро-
пейського співтовариства значення державних 
цільових фондів значно зростає. Їх існування 
є необхідним і доцільним, що пов’язано з таки-
ми факторами [4]:

1) у органів державної влади і управління, 
що формують цільові фонди, з’являються до-
даткові джерела фінансування своїх потреб по-
над бюджетні кошти;

2) існування одного централізованого фонду 
грошових коштів є недостатнім для задоволен-
ня всіх державних потреб;

3) за наявності перевищення доходів над ви-
датками цільових фондів кошти можуть бути ви-
користані для покриття бюджетного дефіциту;

4) з’являється можливість з більшою ефек-
тивністю проводити контрольну роботу за ці-
льовим використанням державних коштів.

Соціальне страхування – це самостійна га-
лузь страхування, що охоплює сукупність від-
носин щодо формування i використання ко-
лективних страхових фондів, призначених для 
виплати відшкодування за постійної чи тимча-
сової втрати працездатності або місця роботи 
[5, с. 128].

У системі державного соціального страху-
вання роль страховика виконує держава, яка 
бере на себе зобов’язання щодо створення ко-
лективних страхових фондів i виплати страхо-
вого відшкодування. Страхувальниками є під-
приємства й організації, громадяни, держава, 
а застрахованими – працівники підприємств i 
організацій, а з деяких виплат – i непрацюючі 
громадяни [6, с. 22].

Нині в Україні основами законодавства «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне стра-
хування» передбачено існування цільових стра-
хових фондів (страховиків) з:

– пенсійного страхування;
– страхування у зв’язку з тимчасовою втра-

тою працездатності, від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань, ме-
дичного страхування;

– страхування на випадок безробіття [7].
Нормативно-правовими актами визначено 

декілька завдань, які покладені на Пенсійний 
фонд України. Основними з них є [8]:

– реалізація державної політики з питань 
пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, 
які підлягають загальнообов’язковому держав-
ному соціальному страхуванню;

– внесення пропозицій Міністру соціальної 
політики щодо забезпечення формування дер-
жавної політики із зазначених питань.

Нині питання, пов’язані із формуванням 
Пенсійного фонду, є суспільно важливими. На 
жаль, протягом останніх років дисбаланс над-
ходжень (перш за все, власних) та видатків 
Пенсійного фонду зумовив зростання обсягу де-
фіциту (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка обсягу дефіциту  
Пенсійного фонду, млрд. грн.

Джерело: розраховано на основі [9, с. 6; 10, с. 27]

Враховуючи суспільну значущість Пенсій-
ного фонду, можна сказати, що наявні тенден-
ції щодо його дефіциту та джерел формування 
негативно впливають на функціонування всієї 
системи соціального страхування.

Фонд соціального страхування України – 
державний цільовий фонд, який здійснює ке-
рівництво та управління загальнообов’язковим 
державним соціальним страхуванням в Україні 
від нещасного випадку, у зв’язку з тимчасовою 
втратою працездатності та медичним страху-
ванням. Зазначений фонд акумулює страхові 
внески, контролює використання коштів, за-
безпечує фінансування виплат за цими видами 
загальнообов’язкового державного соціального 
страхування [11].

Фонд був утворений відповідно до норм Зако-
ну України «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування» [7], що було зумовлено 
процесами реформування системи соціального 
страхування та одночасно легалізацією фонду 
оплати праці.

Кошти Фонду як некомерційної самоврядної 
організації формуються за рахунок страхових 
внесків страхувальників і застрахованих осіб 
та використовуються на [11]:

– виплату матеріального забезпечення, 
страхових виплат та надання соціальних по-
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слуг, фінансування заходів з профілактики 
страхових випадків;

– фінансування витрат на утримання та за-
безпечення діяльності Фонду, розвиток та функ-
ціонування інформаційно-аналітичних систем 
Фонду;

– формування резерву коштів Фонду.
Фонд соціального страхування на випадок 

безробіття є самостійною фінансовою системою, 
яка має сприяти забезпеченню ефективної за-
йнятості, створенню нових робочих місць, нада-
вати матеріальну допомогу та соціальні послуги 
на випадок безробіття.

На державному рівні основними напрямами 
використання коштів Фонду є:

– розвиток центрів підготовки, навчання 
та профорієнтації вивільнюваних працівників;

– надання допомоги державним та місце-
вим центрам зайнятості;

– відшкодування Пенсійному фонду Украї-
ни витрат, пов’язаних із достроковим виходом 
на пенсію осіб відповідно до Закону України 
«Про зайнятість населення»;

– фінансування витрат на утримання та за-
безпечення діяльності виконавчої дирекції Фон-
ду та її робочих органів, управління Фондом;

– створення резерву коштів Фонду 
[12, с. 184].

Наприкінці 2016 року до законодавства 
у сфері загальнообов’язкового державного соці-
ального страхування внесено суттєві зміни, зо-
крема Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України» від 6 груд-
ня 2016 року № 1774-VІІІ, який набрав чиннос-
ті 1 січня 2017 року, передбачено вжиття таких 
заходів [13].

1) Змінено розподіл єдиного соціального вне-
ску (зокрема, зменшено відрахування до фондів 
соціального страхування і збільшено до Пенсій-
ного фонду).

У відсотках до фонду оплати праці це матиме 
такі значення: на випадок безробіття – 1,399%, 
з тимчасової втрати працездатності і від нещас-
них випадків – 2,446%, пенсійне – 18,154% [13].
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Рис. 2. Структура єдиного соціального внеску 
у розрізі фондів соціального страхування

Джерело: [13]

2) З 1 січня 2017 року встановлюється новий 
розмір щомісячної страхової виплати потерпі-

лим від нещасних випадків на виробництві 
та професійних захворювань, у яких цей розмір 
менший за розмір мінімальної заробітної плати 
у перерахунку на 100% втрати працездатності, 
на рівні розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 грудня 2016 року, 
з урахуванням ступеня втрати працездатності.

В результаті реформування системи соціаль-
но страхування та, зокрема, реалізації вищезаз-
начених заходів були створені передумови, які 
сприятимуть зростанню надходжень до відпо-
відних фондів.

Так, на початку 2017 року спостерігається 
поліпшення ситуації щодо зростання кількості 
застрахованих осіб, за яких сплачується єдиний 
соціальний внесок. У квітні 2017 року кількість 
таких осіб зросла на 338 тис. осіб порівняно 
з аналогічним періодом 2016 року та становила 
10,7 млн. з 15,9 млн. зайнятих осіб.

Динаміку застрахованих осіб за  
2014-2017 роки наведено на рис. 3.
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Рис. 3. Динаміка чисельності застрахованих осіб 
у 2014-2017 роках

Джерело: розраховано на основі [13; 15]

Також протягом січня-травня 2017 року 
роботодавцями було подано інформацію про 
заплановане вивільнення 106 тис. праців-
ників, що на 33% менше, ніж у січні-травні 
2016 року.

Висновки. Доцільно погодитися із колек-
тивом дослідників [16] в тому, що соціальне 
страхування як складова частина соціального 
захисту відіграє значну роль у житті громадян 
України, особливо тих, хто втратив можливість 
забезпечувати себе самостійно. Водночас нині 
остаточного вигляду система соціального захис-
ту ще не набула й перебуває у процесі постійно-
го реформування.

На підставі вищевикладеного серед основних 
пріоритетів, які б дали змогу створити переду-
мови для часткового вирішення проблем фінан-
сового забезпечення Фондів соціального страху-
вання, доцільно виділити такі:

– реалізація комплексу заходів організацій-
ного, мотиваційного та інформаційного харак-
теру щодо охоплення соціальним страхуванням 
усього зайнятого населення з метою забезпечен-
ня належного соціального захисту та збільшен-
ня чисельності застрахованих осіб;
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– подальше реформування та формування 
системи соціального страхування активного типу;

– інформатизація основних управлінських 
та інших процесів у сфері соціального страху-
вання, впровадження системи віртуального об-
слуговування;

– узгодження основних характеристик до-
помог у грошовій формі із наявною соціально-
економічною ситуацією в країні;

– реалізація заходів, спрямованих на змен-
шення тіньового сектору економіки, напри-
клад, тіньової зайнятості населення [17];

– удосконалення методів контролю за над-
ходженням внесків у Фонди соціального стра-
хування.

Перспективами подальших досліджень мо-
жуть бути питання, пов’язані з формуванням сис-
теми оцінювання ефективності функціонування 
системи соціального страхування в Україні.
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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено сучасні тенденції, а також розкрито ха-

рактерні особливості фінансових інновацій у таких класах, як 
радикальні та соціально-орієнтовані, банківські продукти і по-
слуги, канали обслуговування, внутрішні процеси. Визначено 
виклики і загрози банківського бізнесу, що зумовлені поширен-
ням процесів цифровізації економіки та впливають на появу 
фінансових інновацій.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследованы современные тенденции, а также 

раскрыты характерные особенности финансовых инноваций 
в таких классах, как радикальные и социально-ориентирован-
ные, банковские продукты и услуги, каналы обслуживания, 
внутренние процессы. Определены вызовы и угрозы банков-
ского бизнеса, которые обусловлены распространением про-
цессов цифровизации экономики и влияют на появление фи-
нансовых инноваций.

Ключевые слова: инновации, финансовые инновации, 
цифровая экономика, цифровизация экономики, информаци-
онно-телекоммуникационные технологии.

ANNOTATION
In the article investigated modern tendencies are and charac-

teristic features of financial innovations in such classes as radical 
and socially oriented, banking products and services, channels of 
service, internal processes. Author revealed the challenges and 
threats of the banking business, determined by the proliferation of 
processes of digitalization of the economy and influencing on the 
emergence of financial innovations.

Key words: innovations, financial innovations, digital econo-
my, digitalization of the economy, informational and telecommuni-
cation technologies.

Постановка проблеми. Традиційні підходи 
до надання банківських послуг і ведення бан-
ківського бізнесу вже не задовольняють зрос-
таючий попит та очікування клієнтів, не від-
повідають вимогам підвищення ефективності 
та прибутковості. Банківський сектор відчуває 
посилюючий вплив цифровізації економіки, 
технологій і демографічних факторів. Цифрові-
зація економіки змінила систему економічних 
відносин. Збільшуються конкуренція та дезін-
термедіація з боку небанківських провайдерів 
послуг, зокрема, не тільки фінансово-кредит-
них установ, але й високотехнологічних компа-
ній і стартапів “Fintech”. Так, останніх мож-
на вважати, з одного боку, реальною загрозою 
для розвитку або навіть існування банківсько-
го сектору, якщо враховувати, що вони поряд 

з новими технологічними рішеннями прагнуть 
стати лідерами в його високорентабельних сег-
ментах, а з іншого – новим етапом розвитку, 
якщо банки зможуть подолати традиційний 
консерватизм і співпрацювати, формуючи нові 
прогресивні відносини з “Fintech”. Отже, подо-
лання банківським сектором амбівалентності 
потребує вибору стратегії реагування на нові 
тенденції цифровізації економіки. Такий вибір 
буде визначати в майбутньому позиціонування 
на ринку кожного банку та банківського секто-
ру загалом, а розуміння цього буде змушувати 
до реальних дій, що приведе до прискорення 
появи фінансових інновацій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематиці інноваційних процесів у банків-
ській сфері присвячені роботи зарубіжних уче-
них, а саме роботи І.Т. Балабанова, Б. Бернанке, 
А.В. Звєрева, Е.Дж. Долана, К.Д. Кемпбелла, 
Р.Дж. Кемпбелла, О.І. Лаврушина, М.В. Ли-
чагіна, П. Роуза, Дж.Ф. Сінкі, А.М. Тавасієва, 
Дж. Фіннерті, М. Фрідмена. Окремі аспекти те-
орії та практики фінансових інновацій, зокрема 
в контексті дослідження причин і наслідків фі-
нансових криз, формування інноваційних стра-
тегій банківських установ, платіжних систем 
і безготівкових розрахунків, маркетингу бан-
ківських інновацій, нових підходів управління 
ризиками, розглянуто в працях вітчизняних 
науковців, а саме в роботах Г.М. Азаренкової, 
О.І. Барановського, І.М. Бурденко, Т.А. Васильє-
вої, С.Б. Єгоричевої, С.М. Козьменко, М.І. Круп-
ки, Л.В. Кузнєцової, С.В. Лєонова, В.І. Міщен-
ко, А.М. Мороза, Т.С. Смовженко.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проте в наявних наукових 
доробках неповною мірою знайшли відобра-
ження сучасні тенденції та практика розвитку 
фінансових інновацій в умовах цифровізації 
економіки. Усе це зумовило актуальність до-
слідження.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Мета статті полягає у визначенні сві-
тових тенденцій розвитку фінансових іннова-
цій, викликів і загроз банківського бізнесу, що 
зумовлені поширенням процесів цифровізації 
економіки.гр
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Не деталізуючи науковий дискурс стосовно ха-
рактерних особливостей поняття «цифрова еко-
номіка», будемо вважати, що це – «економіка, 
яка заснована на нових методах генерування, 
обробки, збереження, передачі даних, а також 
цифрових комп’ютерних технологіях» [1].

Створити новий ринок, витіснити доміную-
чу бізнес-модель або технологію здатні тільки 
радикальні інновації. Початком нового етапу 
фінансових інновацій можна вважати впрова-
дження банківської карти – значної радикаль-
ної інновації, що окреслила формування світо-
вого ринку банківського карткового бізнесу, 
розвиток клієнтоорієнтованої стратегії й поши-
рення інфокомунікаційних технологій у бан-
ківській сфері. Це підтверджує аналіз іннова-
ційних розробок банків країн світу протягом 
2013-2016 рр., який показав, що радикальні 
фінансові інновації змінили свій характер і пе-
реважно засновані на цифрових комп’ютерних 
технологіях (табл. 1).

Використання хмарних сервісів для здійснен-
ня основної діяльності є наступним сучасним 
трендом у банківській сфері. Прикладом цього 

є хмарні рішення від “Idea Bank”, що дали йому 
змогу провести революцію у стандартних бан-
ківських операціях, які зараз потребують ско-
рочення часу та спрощення їх проведення. Фі-
нансова інновація “Idea Cloud (Secure Banking 
Cloud)” дає змогу попередити користувачів про 
можливий негативний рух грошових потоків 
і майбутній профіцит бюджету, спираючись на 
аналіз моделі їх поведінки [2].

“Idea Cloud” є інтелектуальною системою, 
адже, моделюючи поведінку користувачів, оці-
нює і прогнозує фінансову ситуацію компанії 
та попереджає підприємця про неочікуваний 
дефіцит або майбутній профіцит фінансових ре-
сурсів. У першому випадку система автоматич-
но запропонує рішення (наприклад, факторинг 
або позику), щоб компанія могла працювати 
і надалі. Однією з важливих функцій системи 
є її віртуальне сховище, призначене спеціаль-
но для зберігання цінних корпоративних доку-
ментів (презентацій, персональних і фінансових 
даних тощо) за забезпечення найвищого рівня 
безпеки, зменшення операційних витрат [3].

Особливу увагу банківські установи приділя-
ють формуванню клієнтської бази та зміцненню 

Таблиця 1
Радикальні фінансові інновації

Рік Банк-інноватор Інновація

2013 “Hana Bank” 
(Корея)

“Hana Bank’s Integrated Mobile Strategy” – інтегрована мобільна стратегія забезпе-
чення клієнтів різноманітними продуктами та доступом до інтелектуальних фінан-
сових рішень у режимі реального часу для вирішення та полегшення фінансових і 
життєвих проблем клієнтів.

2014 “Idea Bank” 
(Польща)

“Idea Cloud (Secure Banking Cloud)” – безпечна банківська хмара, яка прогнозує 
збитки, управляє бюджетом і прогнозує фінансову ситуацію компанії.

2015
“Fidor Bank 

AG” (Німеччи-
на)

“Fidor Smart Current Account” – розрахунковий онлайн-рахунок управління фінан-
сами, пошуку найбільш вигідних банківських продуктів, формування додаткового 
доходу.

2016 “CaixaBank” 
(Іспанія)

“Virtual Assistant in Foreign Trade WATSON” – ефективний фінансовий термінал 
з більш швидким доступом до інформації для співробітників і клієнтів – надання 
спеціалізованих консультацій і рекомендацій.

Джерело: сформовано автором за результатами опрацювання матеріалів “BAI Global Innovation Awards” [4]

Таблиця 2
Фінансові інноваційні продукти і послуги

Рік Банк-інноватор Інновація

2013 “CaixaBank” (Іс-
панія)

“SegurCaixa Auto” – нове рішення автострахування з додатковими функціональ-
ними можливостями для мобільних девайсів. Політика “SegurCaixa Auto” полягає 
в автострахуванні власності у форматі 365х24 з наданням ексклюзивних послуг, 
зокрема в організації поїздок, персоналізованого сервісу та правового захисту.

2014 “CaixaBank” (Іс-
панія)

“ReciBox” – онлайновий і багатофункціональний сервіс обслуговування, що дає 
змогу клієнтам повністю керувати та контролювати власні рахунки. Сервіс має 
дружній, нового стилю інтерфейс, унікальні інтерактивні функції надання корис-
ної інформації про стан рахунків, оцінки власної платіжної інформації та управ-
ління витратами, одержання повідомлень, додатковий портал з легким доступом 
до домашнього банкінгу тощо.

2015
“Fidor Bank 

AG” (Німеччи-
на)

“Fidor Smart Current Account” – безкоштовний банківський рахунок, побудований 
за допомогою інтерфейсу додаткового програмування (API). Надає додаткові мож-
ливості постійно збільшувати спектр продуктів і послуг (кредитні перекази через 
“Twitter”, соціальне кредитування, соціальну торгівлю віртуальними валютами 
тощо), поглибити наявні відносини з клієнтами та залучати нових клієнтів.

2016 “Wells Fargo” 
(США)

“CEO Mobile® biometrics” – новий стандарт безпеки мобільних банківських послуг 
для надання швидкого та безпечного доступу до послуг. Функція “Mobile Eyeprint 
CEO” використовує мобільний пристрій клієнта для створення шаблону сітківки 
ока, які можуть використовуватися для його ідентифікації під час входу в систе-
му, що економить час і усуває необхідність запам’ятовувати паролі тощо.

Джерело: сформовано автором за результатами опрацювання матеріалів “BAI Global Innovation Awards” [4]
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взаємовідносин з клієнтами. Зокрема, протягом 
останніх років стійкою залишається тенденція 
персоніфікованого підходу до таргетінгу та вза-
ємодії з клієнтами на основі формування їх по-
вного профілю. Це дає змогу також будувати 
нові маркетингові стратегії, засновані на актив-
ності клієнтів. Знання профілю клієнта зумов-
лює розробку нових продуктів і нових відносин, 
особливо з цифровими та мобільними клієнта-
ми банків (табл. 2).

Усвідомлення необхідності фінансової інте-
грації, зростання дохідності бізнесу зумовлює 
пошук нових підходів залучення клієнтів, що 
й означило наступний тренд і напрям розвитку 
фінансових інновацій. Зокрема, в 2015 р. пере-
можцем у конкурсі “BAI-Finacle Global Banking 
Innovation Awards” у номінації «Платіжні за-
соби» стала фінансова інновація – мобільний 
банкомат (“The Mobile ATM Service for Small 
Medium Enterprises”) від “Idea Bank” (Польща).

Ця фінансова інновація поєднує мобільний 
банкомат і депозитний сервіс, який розміщу-
ється на електричному автомобілі “BMW i3”, 
керованому кваліфікованими працівниками 
банку, який пропонується безкоштовно для 
підприємців середнього та малого бізнесу – 
клієнтів банків. Мобільний банкомат (“Mobile 
ATM Service”) не тільки відповідає зростаю-
чим потребам клієнтів для мобільних рішень, 
які зручні та легкодоступні, але й заохочує 
підприємців зберігати свої гроші в банку, тим 
самим поліпшуючи свої майбутні можливості 
отримання позик. Завдяки вбудованій у тран-
спортний засіб (автомобіль) системі стеження 
в режимі реального часу клієнти можуть роби-
ти попереднє бронювання, призначати зустрічі 
та здійснювати в ньому операції, синхронізова-
ні з їх рахунками протягом декількох хвилин.

Фінансова інновація “Risk Modelling 
Innovation through Data Analytics” – інновація 
з моделювання ризиків за допомогою аналізу да-

них від “CaixaBank” (Іспанія). Проте, на нашу 
думку, ця інновація є підтвердженням таких 
трендів, як робота над підвищенням ефективнос-
ті управління ризиками та впровадження нових 
підходів у бізнес-аналітику банківських установ.

Іншим трендом є використання цифрових 
технологій для підвищення якості обслугову-
вання клієнтів (табл. 3).

Аналіз фінансових інновацій останніх двох 
років показує, що набуває стійкості багато-
канальний доступ до банківських продуктів 
і послуг. Тому виправданим є прагнення ви-
значення оптимального каналу обслуговуван-
ня клієнта. Цифрова диференціація зумовила 
поділ клієнтів залежно від ступеня схильності 
до цифрових інноваційних технологій на клас-
тери, а саме клієнтів, які використовують тра-
диційні канали взаємодії; вибірково викорис-
товують інноваційні технології залежно від їх 
корисності та накопиченого досвіду; прагнуть, 
але не мають можливості широко використову-
вати інноваційні технології; вважають іннова-
ційні технології важливою і невід’ємною скла-
довою особистого життя.

Наявність персоніфікованого профілю клієн-
та дає змогу в реальному часі визначати опти-
мальний канал його обслуговування, спираю-
чись на аналітику даних і поведінкову модель 
та вподобання, що, відповідно, підвищує задо-
воленість і довіру з боку клієнта, а також змен-
шує витрати і підвищує дохідність банківського 
бізнесу. Впровадження та поширення означе-
них вище інновацій зумовили стійкий тренд 
збільшення обсягів продажів цифрових і соці-
альних банківських продуктів і послуг.

Отже, в тренді залишаться інновації в системі 
платежів, що роблять їх простішими і цінними, 
не порушують наявні моделі процесу платежів, 
а змінюють інтерфейси їх здійснення, орієнтую-
чись на профіль клієнтів та враховуючи якоюсь 
мірою притаманний їм консерватизм. Головною 

Таблиця 3
Фінансові інновації в каналах обслуговування клієнтів

Рік Банк-інноватор Інновація

2013 “Alior Bank” 
(Польща)

“Online Credit Process by Alior Bank S.A.” – онлайн-кредитування, яке дає змогу 
клієнту отримати кредит у рамках безпаперового процесу без виходу з інтернет-
магазину. Революційними є підтвердження доходів та онлайн-перевірка особистос-
ті клієнта.

2014 “MBank” (Поль-
ща)

“New mBank” – цифровий банк нового покоління, що інтегрує банківські функції 
з передовим персональним управлінням фінансами, керуванням відносинами з 
клієнтами в реальному часі, комерційним фінансуванням, інтеграцією соціальних 
мереж, платежів “P2P”, повнотекстовий пошук, імітацію та відео-банкінг.

2015

“Bank of East 
Asia, Limited” 
(Гонконг, Ки-

тай)

“Digital Branch” – набір інноваційних банківських інструментів, що включає 
інтерактивний сенсорний екран (i-Counter), який перетворює на відеоінтерфейс 
(i-Teller), забезпечуючи пряме спілкування з обслуговуючим персоналом відда-
леного сайту, інтерактивний помічник для фінансового планування (i-Window), 
самозастосування кредитної картки (i-Zone), автоматичне заповнення форм за до-
помогою OCR і цифрових підписів (i-Kit) та браузер для завантаження продуктів і 
документів (i-Panel).

2016

“Mizuho 
Financial 

Group, Inc.” 
(Японія)

“Pepper” – інноваційне галузеве рішення служби підтримки фізичного каналу 
(“Digital Omotenashi”), роботи-гуманоїди, які виступають в ролі консьєржа у тра-
диційних японських філіях банку, здатні використовувати свої функції “AI” та 
“Big Data” для вивчення та аналізу інтересів клієнта, взаємодіючи під час гри чи 
спілкування з клієнтами.

Джерело: сформовано автором за результатами опрацювання матеріалів “BAI Global Innovation Awards” [4]
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метою інновації в системі платежів є зменшен-
ня готівкового обігу і прозорість, орієнтованість 
на поглиблення взаємодії з клієнтами за раху-
нок упровадження нових платформ, заснованих 
на великих даних. Зростання безготівкових 
платежів, на нашу думку, буде визначатись но-
вими можливостями доступності та спрощення 
їх здійснення, пропозицією диференційованих 
і додаткових рішень на основі цифрових тех-
нологій, що дасть змогу банківським устано-
вам поглибити взаємовідносини з клієнтами 
та зміцнити домінуючу позицію на динамічно-
му і висококонкурентному платіжному ринку.

Окремим класом є соціально-орієнтовані фі-
нансові інновації, які впливають на соціально-
економічний розвиток суспільства (табл. 4).

Так, фінансову інновацію “TEB Women 
Banking” можна вважати відповіддю на гло-
бальну тенденцію розвитку жіночого підприєм-
ництва, обсяг якого у світі становить приблизно 
300 млрд. дол. США, або 37% МСП. Зокрема, 
в Туреччині жінкам належать 10% капіталу на-
ціональних МСП, а в Казахстані – 42%, що за-
безпечує 40% формування ВВП [5].

Важливим чинником соціально-економіч-
ного розвитку будь-якої країни є інноваційна 
бізнес-активність, ключовим драйвером, але 
водночас і бар’єром якої є рівень доступності 
фінансування для підприємців. Саме фінансо-
ва програма “Co-op Capital” (“Nusenda Credit 

Union”, США), що поєднує мікрокредитування 
та спонсорство, будує довірчі відносини, в рам-
ках яких організації-члени (фінансові інститути 
розвитку, кооперативи, асоціації, спілки) спон-
сують кредитну заявку за низькою процентною 
ставкою через власний депозитний рахунок для 
афільованих осіб, а також надають андерайтинг 
за кредитом [6]. Водночас упровадження “Co-op 
Capital” створює соціальні ефекти, а саме під-
вищує рівень бізнес-активності та зайнятості 
населення, збільшує можливості працевлашту-
вання і добробуту населення.

Проблема «поганих» кредитів, що заго-
стрилась внаслідок останньої фінансової кризи 
2008-2009 рр., не знайшла свого вирішення. 
Тому фінансові інновації останніх років щодо 
вдосконалення внутрішніх процесів банку сто-
суються підвищення ефективності процесу збо-
ру простроченої дебіторської заборгованості, 
уникаючи будь-яких негативних впливів на 
відносини з клієнтами (табл. 5).

Так, фінансова інновація “Smart Collect” від 
“Alior Bank” є новою стратегією збору простро-
чених платежів за кредитами, адаптованою до 
кожного клієнта. “Smart Collect” є консолідова-
ною платформою, що поєднує стратегію CRM, 
аналітику даних і моделювання для прогнозу-
вання потреб і підвищення якості обслугову-
вання клієнтів. Вона дає можливість доступу 
в реальному часі до всіх інструментів обслуго-

Таблиця 4
Фінансові інновації для розвитку соціальної та суспільної сфер

Рік Банк-інноватор Інновація

2013
“Standard Bank” 
(Південна Аф-

рика)

“Standard Bank-AccessBanking” – комплекс продуктів, орієнтований на населення, 
що має низький рівень доходів і проживає в недоступних, віддалених та слабо 
охоплених банківськими послугами районах. “Standard Bank” за рахунок переваг 
мобільних технологій вирішує завдання розширення прав і можливостей людини, 
підвищення рівня життя бідних і соціально незахищених груп населення.

2014 “Fifth Third 
Bancorp” (США)

“Bank Homeowner Reemployment” – інновація, призначена для надання допомоги 
безробітним позичальникам іпотечних кредитів знайти роботу і навчатись, від-
новити фінансову стабільність.

2015 “Nusenda Credit 
Union” (США)

“Co-op Capital” – фінансовий продукт розширення доступу до капіталу клієнтів 
підприємців, яким недоступні традиційні засоби фінансування та які мають низь-
кий рівень доходів, погану кредитну історію, недостатнє кредитне забезпечення.

2016
“Turk Ekonomi 
Bankasi” (Ту-

реччина)

“TEB Women Banking” – відкриття окремого відділу з надання послуг жіночого 
банківського обслуговування для вирішення проблем ведення бізнесу.

Джерело: сформовано автором за результатами опрацювання матеріалів “BAI Global Innovation Awards” [4]

Таблиця 5
Фінансові інновації для вдосконалення внутрішніх процесів

Рік Банк-інноватор Інновація

2013 “ZUNO Bank” 
(Чехія)

“ZUNO: The Multi-Country Direct Banking Standardization in the CEE region” – уні-
кальна банківська платформа, що оптимізує ІТ-структуру та стандартизує реаліза-
цію онлайн-банкінгу.

2014 “DenizBank” 
(Туреччина)

“Іnter-Collect Collection Software” – система збору інформації, що використовує 
алгоритм оптимізації під час збирання простроченої дебіторської заборгованості.

2015 “DenizBank” 
(Туреччина)

“Powerful Teller-Dashboard: Enhancing Customer Experience at Every Contact 
Point” – платформа, яка поєднує стратегії управління відносинами з клієнтами 
(CRM), прогнозну аналітику та аналітику пошуку даних зі зручним інтелектуаль-
ним інтерфейсом.

2016 “Alior Bank” 
(Польща)

“Smart Collect” – інтелектуальний автоматизований процес збирання боргів за 
сценарним підходом.

Джерело: сформовано автором за результатами опрацювання джерела [4]
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вування боргу, дає змогу будувати стратегії збо-
ру заборгованості за сценарним підходом, опти-
мізувати і скоротити витрати.

Іншим напрямом є постійне вдосконален-
ня взаємовідносин з клієнтами. Концепція 
“Powerful Teller-Dashboard” від “DenizBank” 
об’єднує систему управління взаємовідносина-
ми з клієнтами, інтелектуальну аналітику, ін-
теграцію даних для формування профілю клієн-
тів і зручний інтерфейс взаємодії незалежно від 
каналу. Можливість вибору клієнтами каналу 
взаємодії з найменшим часом очікування дає 
змогу зменшити операційні витрати, підвищи-
ти обсяги продажів, скоротити час проведення 
операцій, підвищити задоволеність працівників 
і клієнтів [7].

Необхідною умовою розвитку фінансових ін-
новацій є інвестиції. Тому наступним трендом 
є інвестиції в базові банківські рішення для мо-
дернізації застарілих та наявних систем, а також 
у фінансові інновації для збереження та поси-
лення конкурентних позицій банківських уста-
нов на ринку. Водночас цей тренд посилюється 
іншим – конкуренцією з боку небанківських фі-
нансових установ і високотехнологічних компа-
ній. Саме інвестиції в стартапи “FinTech” мож-
на порівняти з «золотою лихоманкою», адже 
вони щорічно зростали майже на 70%. Проте 
2010 р. намітилось зниження, зокрема, в них 
було інвестовано більше 50 млрд. дол. США, 
в 2015 р. – 22,3 млрд. дол. США, 2016 р. – 
17,7 млрд. дол. США [8]. Лідерами інвестицій 
у 2017 р. є Китай і США (7,7 та 6,2 млрд. дол. США 
відповідно), 89% інвестицій Китаю спрямо-
вані на b2b-напрям, а в США – на b2b і b2c 
(56% і 44% відповідно) [9]. Це підтверджує 
зростання конкуренції з боку азійського тех-
нологічного хаба. Так, серед топ-5 світових 
стартапів цифрових фінансових послуг чоти-
ри належать Китаю (“Ant Financial”, “Lufax”, 
“JD Finance”, “Qufenqi”), сукупна ринкова 
вартість яких становить 91,4 млрд. дол. США, 
а інвестиції – 8,064 млрд. дол. США, про-
ти одного старту США (“Stripe”) з ринковою 
вартістю 5 млрд. дол. США та інвестиціями 
260 млн. дол. США [10]. Цьому, окрім іншого, 
також сприяють невизначеність питання ви-
ходу Великобританії з Євросоюзу та політика 
нового уряду США. Крім того, спостерігається 
перехід банків від власних інноваційних лабо-
раторій до тестування в режимі реального часу 
та партнерства з “FinTech”.

Сьогодні стратегія партнерства банківських 
установ з “FinTech” може бути, зокрема, кон-
сервативною (очікувальна позиція та придбан-
ня FinTech-компаній), ліберальною (співпраця 
з FinTech-компаніями, створення власних тех-
нологічних фінансових лабораторій), репресив-
ною (неприйняття FinTech-компаній доти, поки 
вони не займуть значну частку на ринку, а по-
тім застосування жорсткого регулювання та за-
конодавчих обмежень). Провідні банки, зокрема 
“Barclays”, “Citigroup”, “Santander”, “Deutsche 

Bank”, не тільки співпрацюють з FinTech-
компаніями, але й інвестують у створення 
на своїй базі власних FinTech-лабораторій. 
У 2015 р. на базі Українського венчурного хаба 
створено “FinTech Cluster”, який передбачає 
об’єднання банків, фінансових стартапів, ін-
вестиційних фондів для розвитку українського 
FinTech-ринку. Активними учасниками цього 
ринку є «ПриватБанк», «Альфа-Банк», «Райф-
файзен Банк Аваль», «OTП Банк».

У тренді залишається інвестування в сис-
теми безпеки через зростання кібер-загроз для 
банківських установ. Підтвердженням цього, 
масштабності поширення та руйнівних наслід-
ків останніх є, нагадаємо, проникнення хакерів 
в українські фінансові установи, блокування 
сайтів Міністерства фінансів і Державної каз-
начейської служби в червні та грудні 2016 р., 
а також остання кібератака 27 червня 2017 р.

Висновки. Отже, сучасний етап цифровізації 
економіки визначив тенденції та напрями розви-
тку банківської сфери, але водночас виявив ви-
клики та загрози, у відповідь на які банківські 
установи повинні сконцентрувати увесь власний 
потенціал. Зокрема, до першочергових завдань 
варто віднести необхідність визначення пріори-
тетів цифрових ініціатив і встановлення чіткої їх 
узгодженості до корпоративної стратегії розви-
тку банківської установи. Крім того, вплив циф-
рових ініціатив повинен знайти відображення 
в ключових показниках ефективності, а також 
під час оцінювання приросту вартості бізнесу до 
і після впровадження фінансових інновацій.

Іншим важливим питанням є створення ко-
манд у рамках корпоративної структури з числа 
висококваліфікованих і талановитих фахівців 
і формування культури генерування, розробки 
та впровадження цифрових ініціатив. Визна-
ння дихотомії традиційної та цифрової корпо-
ративної культури потребує визначення єдиних 
цілей, співпраці та спільної відповідальнос-
ті. Такі команди повинні ліквідувати розриви 
між діючими бізнес-моделями і технологічни-
ми та інноваційними трендами. При цьому під 
час реалізації цифрових ініціатив – проектів 
упровадження фінансових інновацій корисним 
є крос-функціональний підхід, що дає змогу за-
безпечити гнучкість і здатність до трансформа-
ційних змін у часі. Упровадження фінансових 
інновацій на основі цифрових технологій потре-
бує інтеграції діючих корпоративних і нових 
технологій, що ставить питання формування 
зовнішнього партнерства з високотехнологіч-
ними кампаніями, здатними генерувати інно-
ваційні рішення, визначення принципів співп-
раці з FinTech-партнерами і критеріїв оцінки 
внеску такої співпраці до створення додаткової 
цінності, ефективності та безпеки для клієнта 
і банківської установи загалом.

В епоху цифровізації економіки новим ак-
тивом стають дані, що потребує оптимізації 
інфраструктури. Сьогодні більшість процесів 
у діяльності банківських установ автомати-
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зовано, а програмне забезпечення є спеціа-
лізованим, сучасним і таким, яке постійно 
оновлюється. Проте все частіше стратегічні 
рішення потребують аналітичної підтримки. 
Тому набувають важливості стратегічна роль 
і впровадження банківськими установами ін-
новаційних підходів аналізу великих даних 
(“Big Data”). “Big Data” – інформаційні су-
пермасиви неструктурованої інформації, що 
є джерелом клієнтської аналітики і прогно-
зування, що дає змогу на підставі виявлених 
поведінкових закономірностей будувати но-
вий стандарт багатоканального обслуговуван-
ня та багатомірний інформаційний профіль 
клієнта, попередити відтік (міграцію) клієнт-
ської бази, в рамках клієнтоорієнтованої па-
радигми забезпечити зростання крос-продажів 
банківських продуктів і послуг, мінімізувати 
кредитні ризики, виявляти шахрайські опера-
ції, підвищити лояльність і довіру тощо.

Водночас особливості цифровізації економі-
ки поряд з перевагами привносять нові викли-
ки та загрози всім учасникам цього процесу. 
Зокрема, поширення індивідуалізації цифро-
вих послуг призводить до зниження контролю 
їх здійснення, а отже, зростання шахрайських 
дій, підвищує ризики витоку інформації. Крім 
того через постійне зростання кібератак необ-
хідним є захист інтернет-додатків і мобільних 
фінансових додатків, смарт-контрактів, пла-
тіжних і автоматизованих банківських систем 
тощо шляхом підвищення рівня інформаційної 
безпеки на умовах залучення додаткових інвес-
тицій і регулювання для мінімізації ризиків 
цифрових технологій.

Сьогодні можна стверджувати, що вітчиз-
няна банківська система не стоїть осторонь від 
світового інноваційного процесу в банківській 
сфері та має достатній інноваційний потенціал 

для активного впровадження фінансових інно-
вацій, які позитивно показали себе на ринках 
інших країн, а також розробки власних нова-
цій, де вже має певні успіхи. Проте загальні 
процеси цифровізації національної економіки 
потребують прискорення, інакше для України 
вони з можливостей можуть стати загрозами.
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ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ  
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FOREIGN EXPERIENCE OF MORTGAGE LENDING  
TO AGRICULTURE TO ENSURE ITS STABLE DEVELOPMENT

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано світовий досвід іпотечного кре-

дитування сільського господарства. Визначено, що проблема 
іпотеки земель є актуальним питанням теорії і практики всього 
процесу європейської інтеграції України. Проаналізовано на-
явні моделі іпотечного кредитування та запропоновано зміша-
ну європейську модель, що буде враховувати умови розвитку 
європейських сусідів для забезпечення сталого розвитку укра-
їнської економіки.

Ключові слова: іпотечне кредитування, сільське госпо-
дарство, закордонний досвід.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализирован мировой опыт ипотечного кре-

дитования сельского хозяйства. Определено, что проблема 
ипотеки земель является актуальным вопросом теории и прак-
тики всего процесса европейской интеграции Украины. Про-
анализированы существующие модели ипотечного кредито-
вания и предложена смешанная европейская модель, которая 
будет учитывать условия развития европейских соседей для 
обеспечения устойчивого развития украинской экономики.

Ключевые слова: ипотечное кредитование, сельськое хо-
зяйство, заграничный опыт.

АNNOTATION
The article analyzes the world experience of mortgage lend-

ing to agriculture. It is determined that the problem of land mort-
gages is a topical issue of the theory and practice of the whole 
process of European integration of Ukraine. The existing models 
of mortgage lending are analyzed and a mixed European model 
is proposed that will take into consideration European neighbors’ 
development conditions in order to ensure steady development 
of Ukrainian economy.

Key words: mortgage credit, Silesian government, zakordon-
niy dosvid.

Постановка проблеми. Сільське господар-
ство має особливо велике значення для еконо-
міки України, тому що воно є одним із най-
більших секторів народного господарства. 
Сільське господарство є могутньою первинною 
ланкою агропромислового комплексу. Разом із 
харчовою і галузями легкої промисловості (на-
приклад: текстильною, шкіряною, хутровою) 
воно становить його левову частку, тому фі-
нансова безпека аграрного сектору економіки 
є важливим складником фінансової безпеки 
національної економіки, що забезпечує сталий 
рівень економічного розвитку України. Однак 
стабільність забезпечується у фінансуванні, а 
в сучасних умовах господарювання розрахову-
вати на зовнішню підтримку недоречно, влас-
них фінансових ресурсів недостатньо, тому 
постає необхідність у кредитуванні, а саме 

в іпотечному кредитуванні з урахуванням за-
кордонного досвіду.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми іпотечного кредитування сільського 
господарства вирішуються багатьма вченими 
та аграріями. Зокрема, вагомий внесок у до-
слідження зазначених проблем зробили такі до-
слідники, як В.М. Алексійчук, О.Є. Ґудзь, 
М.Я. Дем’яненко, А.В. Сомик [1], С.В. Грин-
чук [2], Н.М. Левченко [3], Н.І. Паляничко [4], 
Ю.В. Плецька, Н.А. Тетянко [6], В.В. Чепка [7] 
та інші.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на вагомий вне-
сок учених у дослідження системи іпотечного 
кредитування сільського господарства, варто 
відзначити необхідність подальшого вивчення 
проблем і протиріч у теорії та практиці розви-
тку іпотечного кредитування з урахуванням за-
кордонного досвіду для розвитку української 
економіки.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження закордонного досвіду іпотечного кре-
дитування сільського господарства та засто-
сування його у сучасних умовах розвитку 
з урахуванням особливостей функціонування 
української економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Іпотечне кредитування широко розповсюджене 
у світовій практиці. Так, більшості європей-
ських країн притаманна однорівнева система 
іпотечного кредитування, яка має вторинний 
ринок іпотечного кредитування, що забезпечу-
ється фінансовою установою, яка надала іпотеч-
ний кредит [4].

Сполученим Штатам Америки притаманна 
дворівнева система іпотечного кредитування, 
особливість якої полягає у складному та багато-
гранному процесі, в якому беруть участь багато 
різних спеціалізованих агенцій, тобто суб’єкти 
вторинного ринку іпотечного кредитування 
та державні регулятори.

У світовій практиці сформувалися три абсо-
лютно різні моделі іпотечного кредитування, 
які зображено на рис. 1.

Охарактеризуємо зазначені моделі іпотечного 
кредитування. Усічено-відкрита модель іпотеч-
ного кредитування функціонує у Великобританії 
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та Франції. Вона заснована на тому, що фінан-
сова установа (кредитор) дає позику, а боржник 
отримує її винятково з метою інвестування у зе-
мельну ділянку. Терміни кредитування та роз-
мір відсотку чітко не встановлені [3, с. 4].

 Моделі іпотечного кредитування

Усічено-відкрита модель

Розширено-відкрита модель

Збалансовано-автономна модель

Рис. 1. Основні моделі іпотечного кредитування 
у світовій економіці

Сформовано автором на основі [3, с. 4]

Розширено-відкрита модель іпотечного кре-
дитування притаманна економіці США, де по-
зичальниками є особи з невисоким рівнем дохо-
ду. Покупці сплачують готівкою невелику суму, 
а левова частка вартості покупки дається бан-
ком у кредит під низький відсоток на період від 
15 до 30 років, враховуючи дохід позичальника 
[1]. У цьому разі надзвичайно правильно орга-
нізований процес взаємодії ринку іпотечного 
кредитування з ринком іпотечних цінних папе-
рів, що базується на механізмах сек’юритизації 
іпотечних активів та рефінансуванні, що дає 
більші переваги порівняно з однорівневою мо-
деллю іпотечного кредитування.

Збалансовано-автономна модель іпотечного 
кредитування функціонує в економіці Німеччи-
ни, де діє за принципом взаємодопомоги, тобто 
кредитні ресурси банку формуються за рахунок 
залучення зберігань майбутніх позичальників. 
У Німеччині діє два види іпотеки, зокрема, іпо-
тека землі діє на підставі поділу ділянок. Широ-
кого розповсюдження набула в Німеччині іпоте-
ка декількох земельних ділянок, тобто спільна 
іпотека. Досвід німців у сфері іпотечного кре-
дитування свідчить про довгострокові умови на-
дання кредитів терміном не менше 15 років із 
процентною ставкою, не більшою за 10%.

Модель іпотечного кредитування сільського 
господарства в Німеччині є багатовекторною 
у підході до механізму кредитування та про-
стою у застосуванні, з огляду на законотворчий 
досвід та законодавчу спадщину Німеччини, а 
також створення спеціалізованих фінансових 
установ у формі іпотечних банків.

Порівнюючи наведені моделі, варто відзна-
чити, що американська модель іпотечного кре-
дитування складніша за німецьку, оскільки 
вона являє собою цілу систему іпотечних бан-
ків, ощадних та кредитних асоціацій, страхо-
вих компаній, пенсійних фондів. Функціону-
вання стількох учасників на ринку іпотеки 
дало поштовх формуванню та розвитку вторин-
ного іпотечного ринку та використанню Фондо-
вих механізмів фінансування іпотечних креди-
тів. Сферою їхньої діяльності є фінансування 

та підтримка іпотечних програм, які не можуть 
повністю фінансуватися на комерційній основі. 
Таким чином, у США важливу роль відіграють 
небанківські іпотечні установи [5; 8].

Іпотечне кредитування на території країн ЄС 
розвивається за рахунок іпотечних банків у на-
прямі однорівневої моделі кредитування. Мета 
такого підходу лежить у формуванні кредит-
ними ресурсами замкнутої системи. Зазначені 
особливості іпотечного кредитування притаман-
ні фінансовим структурам Німеччини, Австрії, 
Великобританії, Франції, Іспанії і т. д. Так, 
у Франції та Іспанії вказаний вище механізм 
реалізований через монопольні державні іпо-
течні кредитні установи [4, с. 61].

Однорівнева (європейська) схема заснована 
на правовому регулюванні кредитно-фінансових 
відносин земельно-іпотечних банків щодо осно-
вної діяльності, підвищених вимогах до форму-
вання іпотечного пулу, додатковому залученні 
фінансових ресурсів за рахунок іпотечних об-
лігацій. Дворівнева (американська) схема від-
різняється відсутністю вимог до спеціалізації 
банків, можливістю переуступки земельних 
іпотечних активів спеціалізованим операторам 
вторинного ринку, високим рівнем правової за-
хищеності договірних відносин.

Досвід системи іпотечного кредитування 
Угорщини свідчить про використання європей-
ської іпотечної моделі, в якій іпотечні банки са-
мостійно випускають облігації, забезпечені зем-
лею. Проте остання суттєво відрізняється від 
звичайної однорівневої моделі, адже в Угорщи-
ні іпотечний кредит дають як спеціалізовані, 
так і універсальні комерційні фінансові інсти-
тути, що є більш характерним для дворівневої 
моделі. Причому рефінансування таких креди-
тів здійснюється за рахунок строкових вкладів 
фізичних осіб, що вимагає функціонування роз-
виненого вторинного ринку вимог за іпотечни-
ми кредитами. Викуп іпотечних кредитів може 
здійснювати Земельний (іпотечний) банк, для 
цього він використовує бюджетні дотації та до-
ходи, отримані від діяльності на земельному 
ринку [7, с. 197].

Спеціалізовані іпотечні банки створені 
у Польщі та Угорщині. В Угорщині державний 
іпотечний банк дає тільки довгострокові кредити 
(не менше ніж на п’ять років). Крім нього, функ-
ціонує ще один ліцензований банк, що надає 
іпотеку. Законодавством цих країн встановлена 
верхня межа іпотечного кредиту. У Польщі вона 
становить 80% від вартості земельної ділянки, 
яка надається під заставу, в Угорщині – 70%. 
У сучасній Німеччині іпотечні банки надають 
позики під заставу земельних ділянок і випус-
кають боргові зобов’язання. Іпотечна позика не 
може перевищувати 3/5 вартості земельної ді-
лянки, яка заставляється, а кредити надаються 
на 6, 10, 15, 20 років за 8-9% річних [2].

Позитивним є досвід Польщі, де передбачено 
створення спеціальних органів, що регулюють 
і стимулюють кредитні відносини в аграрно-
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му секторі. У країні діє Агентство реструкту-
ризації і модернізації сільського господарства 
(ARiMR), основним завданням якого є під-
тримка аграрного виробництва. Завдяки цьому 
агентству аграріям відкривається можливість 
залучення банківських кредитів для інвести-
ційних та обігових цілей. Зокрема, Агентство 
бере на себе зменшення відсоткових ставок для 
отримувача кредиту через здійснення доплат на 
зменшення ризику для банку з наданням гаран-
тій і поручительств.

Аналізуючи практику земельно-іпотечного 
кредитування у країнах Європи, варто відзна-
чити, що іпотека тут є одним із найбільш зна-
чущих чинників розвитку економіки. Переваж-
на частина кредитів (до 80%) у країнах Європи 
є іпотечними, при цьому ставка на них відчутно 
нижча, ніж в інших формах кредитування [2; 3].

Проведений моніторинг іпотечного кредиту 
в країнах Західної Європи свідчить про вели-
ку частку середньо- і довгострокових кредитів. 
При цьому варто зазначити, що великі підпри-
ємства мають певні переваги, оскільки відріз-
няються більш інтенсивним обігом капіталу і, 
як наслідок, більшою кредитоспроможністю. 
Більша земельна площа дає змогу великим фер-
мам отримувати значно більші іпотечні креди-
ти, а більші розміри виробництва забезпечують 
їм більш інтенсивне надання короткострокових 
та середньострокових кредитів під заставу про-
дукції, що виробляється, і частково незабезпе-
чених позик [6].

Іпотечне кредитування у високорозвинених 
країнах світу передбачає створення широкої 
мережі як приватних, так і державних іпо-
течних банків. Відповідно необхідною умовою 
формування фінансової бази розвитку сіль-
ського господарства в Україні повинна стати 
розгалужена мережа державних і приватних 
іпотечних структур:

Важливим аспектом покращення стану забез-
печеності підприємств аграрного сектору кредит-
ними ресурсами є заснування Аграрного банку. 
Варто визнати, що в Україні відсутні спеціалі-
зовані банки (іпотечні, аграрні, інвестиційні, зе-
мельні), що створює диспропорції у кредитуван-
ні окремих секторів, насамперед аграрного, тому 
тільки налагодження інфраструктури сприятиме 
розвитку іпотеки земель в Україні.

Висновки. Узагальнивши результати прове-
деного дослідження закордонного досвіду іпо-
течного кредитування сільського господарства, 
можна дійти висновку, що донині не вироблено 
єдиної моделі розвитку іпотечного кредитуван-
ня як серед вітчизняних, так і серед зарубіжних 
науковців. Однак досвід європейських країн 
свідчить про позитивні результати функціону-
вання системи земельно-іпотечного кредитуван-
ня, які необхідно врахувати для сталого розви-

тку сільського господарства України, змінюючи 
законодавчу базу, поліпшуючи умови кредиту-
вання та відносини між усіма суб’єктами систе-
ми іпотечного кредитування.

Іпотечне кредитування сільського госпо-
дарства необхідне для забезпечення стало-
го розвитку останнього, зважаючи на істо-
рію і традиції фінансово-кредитних відносин 
у сільському господарстві європейських кра-
їн, а також враховуючи особливості розвитку 
української економіки.

На нашу думку, складність моделі іпотечного 
кредитування, що діє в США, свідчить про ве-
лику кількість перешкод для її запровадження 
в Україні, тому ми пропонуємо застосувати змі-
шану європейську модель, що буде враховувати 
умови розвитку європейських сусідів для забез-
печення сталого розвитку економіки України.

Перспективи подальших досліджень по-
лягають у тому, що існує низка правових 
і організаційних проблем, які не дають змо-
ги банкам використовувати земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення як пред-
мет застави. На нашу думку, вирішення зазна-
чених питань і є предметом для майбутніх на-
укових досліджень.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ  
ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

ECONOMIC NATURE AND CLASSIFICATION  
OF PRODUCTION STOCK AT AN ENTERPRISE

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено наявні підходи до трактування понят-

тя «виробничі запаси» у вітчизняній та зарубіжній літературі 
для поглиблення та уточнення його сутності. Розкрито сутність 
поняття «виробничі запаси» у нормативних документах. Пред-
ставлено критичний огляд наявних підходів до їх визначення 
у фаховій літературі, що дало можливість уточнити сутність 
цієї обліково-економічної категорії.

Ключові слова: облік запасів, матеріальні активи, мате-
ріальні ресурси, виробничі ресурси, матеріальні цінності, за-
паси, виробничі запаси, класифікація запасів.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы существующие подходы к трактовке 

понятия «производственные запасы» в отечественной и за-
рубежной литературе для углубления и уточнения его сущно-
сти. Раскрыта сущность понятия «производственные запасы» 
в нормативных документах. Представлен критический обзор 
существующих подходов к их определению в профессиональ-
ной литературе, что позволило уточнить сущность этой учет-
но-экономической категории.

Ключевые слова: учет запасов, материальные активы, 
материальные ресурсы, производственные ресурсы, матери-
альные ценности, запасы, производственные запасы, класси-
фикация запасов.

АNNOTATION
The article is developed to the approaches of the «invento-

ries» concept in domestic and foreign literature to deep and re-
fines its essence. In article the essence of the concept of “inven-
tories” in the regulations is disclosed. Article presents a critical 
review of existing approaches to their definition in the profession-
al literature that gave the opportunity to clarify the nature of this 
user-economic category.

Key words: account of supplies tangible assets, material re-
sources, production resources, inventories, classification of stocks.

Постановка проблеми. Виробничим запасам 
приділяється суттєва увага, оскільки від належ-
ної організації їх обліку залежить розвиток як 
підприємства, так і економіки країни загалом. 
Для правильної та ефективної облікової систе-
ми виробничих запасів підприємствам слід чітко 
розмежовувати поняття «запаси» та «виробничі 
запаси». Також слід розглядати всі можливі ва-
ріанти їх класифікації, оскільки незалежно від 

галузі виробничі запаси складають значну пито-
му вагу оборотних засобів підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За-
гальні питання обліку виробничих запасів ви-
світлювались у працях відомих вітчизняних 
учених-економістів. Значну увагу їм приді-
ляли Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, С.Ф. Голов, 
Л.В. Жилкіна, З.В. Гуцайлюк, М.В. Кужель-
ний, В.І. Єфіменко, Г.Г. Кірейцев, В.Г. Лінник, 
В.С. Рудницький, Н.М. Ткаченко, В.В. Сопко, 
П.С. Смоленюк. Крім того, вагомий внесок зро-
били зарубіжні вчені, такі як М.Г. Бейгельзі-
мер, П.С. Безруких, І.А. Білобжецький, Л.С. Бі-
лозерський, В.В. Виноградов, І.Л. Грунфест, 
А.Ш. Маргуліс, О.К. Марченко, В.Б. Кондра-
ков, Л.В. Ліберман, В.С. Левін, В.А. Луговий, 
В.Д. Новодворський, Н.Я. Розенберг, І.Е. Тіш-
ков, В.І. Цуркану, А.Д. Шеремет, А.П. Чечета.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Дослідження обліку руху ви-
робничих запасів мають суттєве значення для 
розвитку обліково-аналітичного забезпечення. 
Недосконала система організації обліку вироб-
ничих запасів суттєво впливає на несвоєчасне 
надходження інформації до управління підпри-
ємства. Наявність розривів в часі між одержан-
ням облікової інформації та її використанням 
перешкоджає підвищенню економічної ефек-
тивності діяльності господарюючого суб’єкта, 
внаслідок чого призводить до заплутаності, 
дублювання та зниження аналітичної функції 
звітних показників підприємства.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). У статті розглянуто різноманітні під-
ходи до визначення поняття «виробничі запаси» 
з метою розуміння цієї обліково-економічної 
категорії, а також обґрунтовано їх класифіка-
цію, що дасть можливість уточнити й поглиби-
ти їх сутність.
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вивчення сутності запасів є суттєвою пробле-
мою бухгалтерського обліку, обумовленою зна-
чною практичною необхідністю їх раціонально-
го використання господарюючими суб’єктами. 
З метою уточнення економічної сутності, зміс-
ту і складу досліджуваної групи активів слід 
розглянути погляди вчених щодо категорії 
«запаси».

Облік запасів як одна із найважливіших 
складових бухгалтерського обліку з’явився, на 
думку багатьох вчених, в період зародження 
торговельних відносин, а здійснювався за та-
кою схемою:

Вз = Зв + Н – В,                  (1)

де вхідний залишок (Зв) повторював величи-
ну вихідного залишку;

(Вз) попереднього звітного періоду.
До вхідного залишку додавали цінності, які 

надійшли (Н), а віднімали відпущені цінності 
(В), таким чином, була винайдена формула то-
варного балансу:

Зв + Н = В +Вз.                  (2)

Дослідження мистецтва освоєння «бухгалте-
рії» свідчить про існування впорядкованої по-
слідовності ліній і комбінацій на «первісних 
документах», можливо, що у даних «облікових 
документах» було зафіксовано «складські запа-
си» різних власників.

У своїх працях Я.В. Соколов зазначає, що 
існували чотири класифікації рахунків матері-
алів. Пейзер вирізняв такі чотири групи: сиро-
вина, яка надходить безпосередньо в переробку 
(рахунок спеціальних матеріалів), основні ма-
теріали (рахунок виробничих матеріалів), мате-
ріали, які надійшли прямо на переробку (ра-
хунок матеріалів у виробництві), та, нарешті, 

матеріали, які записуються на один із рахунків 
накладних витрат виробництва.

Штраух та Стефан поділяли матеріали на 
такі три групи: 1) матеріали на складі (рахун-
ки магазинів, складів, комірниць); 2) матері-
али у виробництві (рахунки для матеріалів, 
які відпущені безпосередньо на виготовлення 
продукції); 3) матеріали для обслуговування 
виробництва (ремонт, власні установки, ін-
струменти, гайки, болти), тобто рахунки вну-
трішніх замовлень.

Кальмес вводив дві групи рахунків: основні 
та допоміжні матеріали. Ляйтнер та Обербах 
відокремлювали купівельні матеріали і матері-
али власного виробництва, а також, відповід-
но їм, дві групи рахунків. Кальмес справедливо 
відзначав, що в останньому випадку йдеться про 
напівфабрикати. Обговорювалися й обмежен-
ня на застосування цього рахунку. Так, Шібе 
та Одерман вважали виправданим відкриття 
рахунку «Матеріали» тільки в тому випадку, 
коли фабрика широко продавала матеріали на 
сторону, або ж якщо із одного і того ж матеріа-
лу виготовлялися декілька видів виробів. Інак-
ше придбані матеріали відразу ж списувалися 
на рахунок «Основного виробництва».

Кальмесу доводилося наполягати на негай-
ному відображенні в синтетичному обліку доку-
ментів на надходження матеріалів. На практиці 
того часу бухгалтери накопичували матеріальні 
документи і рахунки на оплату, а для складан-
ня запису приймали тільки взаємно перевірені 
документи. Здебільшого рахунок постачальни-
ків не використовувався [34, с. 169].

Термін «запаси» у вітчизняній літературі 
з’явився із затвердженням П(С)БО. До впро-
вадження стандартів термінологія мала різну 
назву, а саме «товарно-матеріальні цінності», 

Таблиця 1
Погляди вчених щодо трактування поняття «матеріальні ресурси»

Автор Поняття, визначення

А.І. Олійник, С.І. Юр’єва, 
Л.І. Рибальченко [26, с. 181]

Матеріальні ресурси є необхідним елементом виробничого процесу, які 
повністю споживаються в кожному виробничому циклі, тому повністю 
переносять свою вартість на продукцію, створену в процесі виробництва.

Н.П. Баришніков [2, с. 181] Під виробничими запасами розуміються різноманітні речовинні елемен-
ти, які є предметами праці.

Н.П. Кондраков [18, с. 57] Розглядаються матеріали як різні речові елементи виробництва, що ви-
користовуються у ролі предметів праці.

І.А. Михайлова-Станюта 
[24, с. 9], А.Н. Єфімов [16, с. 5] Ототожнюються матеріальні ресурси і предмети праці.

Т.І. Лук’янець [22, с. 12], 
В.Д. Новодворський [25, с. 7-8]

Матеріальні ресурси – це комплекс речових елементів, які призначені 
для обробки в процесі виробництва за допомогою засобів праці.

Л.В. Ліберман [21, с. 27]
Об’єктом обліку матеріалів є предмети праці, призначені для виробни-
чо-господарського споживання, а також малоцінні швидкозношувані 
предмети.

О.С. Ємельянов [14, с. 156]
До матеріальних ресурсів відносяться всі елементи основних засобів; 
речові елементи оборотних фондів – предмети праці (сировина, основні і 
допоміжні матеріали, паливо, енергія, напівфабрикати, тара, МШП).

А.М. Невелева [41, с. 17]
До матеріальних ресурсів включаються усі елементи засобів виробни-
цтва і предметів споживання, які мають матеріальну форму, тобто всі 
елементи сукупного суспільного продукту.

П.С. Смоленюка, К.К. Бондар 
[33, с. 6]

Матеріальними ресурсами є всі використовувані у промисловості сиро-
вина, матеріали, паливо, енергія як предмет промислової переробки.
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«предмети праці», «матеріальні ресурси», «ви-
робничі ресурси».

В одних економічних джерелах вони носять 
назву товарно-матеріальних запасів (цінностей) 
[2; 8; 10], в інших – матеріальних ресурсів (у лі-
тературі 70-80-х років термін мав широке вжи-
вання) [3; 6; 9; 11; 12; 15; 33; 38]. Одні автори 
запаси називають господарськими засобами, де 
розділяють їх на засоби праці та предмети праці 
[4; 19; 20; 29; 36; 40], інші – виробничими ре-
сурсами [25], де поєднують матеріальні і трудові 
ресурси. Так, В.Д. Новодворський зазначає, що 
«під виробничими ресурсами розуміється сума 
складових ресурсів основних фондів, а також 
матеріальних і трудових ресурсів» [25, с. 7].

Дослідження літературних джерел дають 
змогу дійти висновку, що вчені по-різному 
трактують термін «запаси» та представляють їх 
як матеріальні ресурси або як предмети праці 
[4, с. 46; 5, с. 107; 6, с. 69; 29, с. 28]. Так, ві-

тчизняні вчені-економісти вважають, що пред-
мети праці не повинні бути задіяні в процесі 
виробництва [17, с. 145-146; 31, с. 74]. На дум-
ку інших авторів, вони беруть участь у про-
цесі створення матеріальних благ [23, с. 74; 
30, с. 107], а деякі відносять до предметів праці 
і засоби праці [15, с. 625]. І лише серед сучас-
них українських та західних вчених ця позиція 
є більш визначеною та узгодженою [8, с. 300; 
19, с. 35; 38, с. 360].

Проблема ефективного використання матері-
альних ресурсів у виробництві потребує деталь-
ного розгляду економічної сутності поняття 
«матеріальні ресурси».

Такі розбіжності у визначенні об’єкта обліку 
матеріальних ресурсів пояснюються недосить 
чітким тлумаченням об’єкта обліку, наявності 
і руху матеріальних ресурсів, здійснення контр-
ольних функцій щодо їх використання та забез-
печення збереження власності.

Таблиця 2
Трактування поняття «запаси» в літературних джерелах

Автор Визначення

Ф.Ф. Бутинець 
[7, с. 125]

Під запасами розуміються «всі товарно-матеріальні цінності, якими підприємство володіє 
на певну дату, незалежно від місця їх знаходження». Отже, в основі цього визначення 
лежить право власності на запаси, що поєднує в собі такі обов’язкові елементи, як володін-
ня, користування та розпорядження ними.

В.В. Сопко 
[35, с. 227]

До запасів, що використовуються у комерційній діяльності, відноситься готова продукція 
виробничої сфери (сільськогосподарської, промислової, будівельної), яка купується комер-
ційними підприємствами з метою продажу.

Ж. Перар 
[27, с. 117]

Запаси є матеріальними цінностями, які має підприємство для подальшого продажу. 
Прихильники цієї позиції головним критерієм визнання запасів визначають їх подальше 
використання – продаж.

Х.Е. Фірон, 
М.Р. Ліндерс 
[39]

«Раніше термін «запаси» часто застосовувався в Північній Америці промисловими кон-
цернами для визначення функцій щодо забезпечення збереження товару, закупленого для 
внутрішньо фірмового використання на складі, наприклад, канцелярських і офісних при-
ладів. Однак нині цей термін використовується в тому розумінні, який у нього вкладають 
у Великобританії, Європі, де «запас» використовується в ширшому значенні і включає 
придбання, складування та відпуск товару» [39, с. 19].

К. Друрі 
[13, с. 491]

Інвестиції в запаси – це крупні активи більшості промислових та торгових підприємств, і 
важливо, щоб запасами управляли ефективно та щоб ці інвестиції не ставали економічно 
необґрунтовано великими.

Рис. 1. Місце виробничих запасів у складі ресурсів підприємства
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До введення в дію національних П(С)БО 
категорія «запаси» в теоретичному аспекті 
розглядалася з позиції матеріальних ціннос-
тей у зв’язку зі значною матеріаломісткістю. 
Структурно місце виробничих запасів у складі 
ресурсів підприємств можна відобразити таким 
чином (рис. 1).

Як видно з рис. 1, виробничі запаси є скла-
довою оборотних активів підприємств та вхо-
дять до матеріальних ресурсів.

Таким чином, на підставі дослідження роз-
витку і економічної сутності запасів як еле-
мента ресурсів підприємства можна зробити 
висновки, що на макрорівні їх економічне 
значення є необхідним для забезпечення без-
перервності процесу розширеного відтворення, 
оскільки з об’єктивних причин можливе ви-
никнення періодичної невідповідності у часі 
й просторі між попитом та пропозицією на 
певні види запасів. До причин невідповіднос-

ті відносять неспівпадання ритму споживання 
та виробництва, сезонність.

Основними критеріями визнання матеріальних 
і нематеріальних цінностей, зокрема запасів, акти-
вами є очікування економічної вигоди від їх вико-
ристання, можливість контролю підприємства над 
ними в результаті минулих подій та можливість їх 
достовірної оцінки. Зазначені критерії використо-
вуються в міжнародній практиці.

Ще в 1968 році ООН була розроблена та за-
тверджена Система національних рахунків, яка 
в 1994 році стала базовим нормативним доку-
ментом, що дала змогу уніфікувати економічні 
терміни та сформувати найбільш раціональну 
інформаційну базу для прийняття управлін-
ських рішень на мікро- та на макрорівнях, а 
також постійно вдосконалюється [1, с. 64].

В науковій економічній літературі тер-
мін «запаси» трактується з різних точок зору 
(табл. 2).

Таблиця 3
Визначення запасів сучасними науковцями відповідно до вимог П(С)БО

Визначення Джерело
«Активи – це ресурси, контрольовані підприємством внаслідок 
минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до 
отримання економічних вигод у майбутньому внаслідок будь-
якого використання такого запасу» (ст. 1).

Закон України «Про бухгалтерський об-
лік і фінансову звітність в Україні» від 
16 липня 1999 року № 996-XIV

Предмети праці (сировина, матеріали, комплектуючі вироби), 
призначені для виробництва продукції, виконання робіт, на-
дання послуг, обслуговування виробництва й адміністративних 
потреб (с. 46).

Бутинець Ф.Ф. ТБО: [підручник] / 
Ф.Ф. Бутинець. – 2-ге вид., доп. і пере-
робл. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 640 с. 

Предмети праці – це матеріали, що підлягають обробці. Їх поді-
ляють на два види: 1) речовина, вперше відокремлена людиною 
від природи на продукт, наприклад, вугілля і руда, боксити і 
пісок; 2) предмети праці, що пройшли раніше певну обробку, 
тобто сировина, наприклад, залізна руда та вугілля в доменному 
виробництві, прядиво на ткацькій фабриці (с. 28).

Політична економія: [навчальний по-
сібник] / [К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, 
О.О. Беляєв та ін.]; за ред. К.Т. Кривен-
ко. – К.: КНЕУ, 2001. – 508 с. 

Предмети праці – це складові (елементи) процесу виробництва, 
без яких не відбувається ні виготовлення продукції, ні виконан-
ня робіт, ні надання послуг. На відміну від засобів праці (осно-
вних засобів), предмети праці беруть участь у процесі вироб-
ництва один раз і повністю, протягом одного робочого періоду, 
переносять свою вартість на продукти праці (готові вироби). 
Предмети праці поділяються на сировину й основні матеріали; 
допоміжні матеріали; комплектуючі вироби; паливо; запасні 
частини; напівфабрикати; тару і тарні матеріали; незавершене 
виробництво (с. 34-35).

Кужельний М.В. Теорія бухгалтерсько-
го обліку: [підручник] / М.В. Кужель-
ний, В.Г. Лінник. – К.: КНЕУ, 2001. – 
334 с. 

«Запаси – активи, які:
– утримуються для подальшого продажу за умов звичайної гос-
подарської діяльності;
– перебувають у процесі виробництва з метою подальшого про-
дажу продукту виробництва;
– утримуються для споживання під час виробництва продукції, 
виконання робіт та надання послуг, а також управління підпри-
ємством» (с. 74).

Слюсарчук Л.І. Облік і аналіз вироб-
ництва та продажу готової продукції. 
(методолого-прикладний аспект) / 
Л.І. Слючарчук. – К.: Альтерпрес, 
2001. – 258 с. 

Предмети праці – це всі матеріальні засоби, на які людина 
впливає за допомогою засобів праці для виробництва суспільного 
продукту та доведення його до споживача. Предмети праці, ство-
рені або попередньо профільтровані працею людини, називають 
сировим матеріалом. Сирові матеріали поділяються на основні і 
допоміжні. Предмети праці – це також напівфабрикати і неза-
вершене виробництво, що якісно відрізняється від основних і 
допоміжних виробів (с. 26).

Сопко В.В. Бухгалтерський облік: 
[навчальний посібник] / В.В. Сопко. – 
3-тє вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 
2000. – 578 с. 

Запаси – це активи, які: 1) утримуються для подальшого про-
дажу за умов звичайної господарської діяльності; 2) перебувають 
у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту 
виробництва; 3) утримуються для споживання під час вироб-
ництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також 
управління підприємством (с. 233-234).

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінан-
совий облік на підприємствах України: 
[підручник для студ. вищ. навч. закл. 
економ. спец.] / Н.М. Ткаченко. –  
5-те вид., доп. і переробл. – К.: А.С.К., 
2000. – 784 с.
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Як видно з табл. 3, у питанні щодо тракту-
вання термінології запасів немає єдиної визна-
ченості. За різними джерелами запаси визнача-
ються здебільшого як матеріальні ресурси, де 
поділяються на засоби та предмети праці. При-
чому автори ніяк не можуть дійти згоди, в од-
них виданнях зазначаючи, що предмети праці 
повинні бути задіяні у процесі виробництва, 
в інших – вони беруть участь в процесі ство-
рення матеріальних благ, а ще до матеріальних 
ресурсів, крім предметів праці, відносять і за-
соби праці.

Дослідження визначень поняття «виробничі 
запаси» дає підстави виокремити такі основні 
підходи:

– більшість економістів і вчених під час 
висвітлення питань їх обліку використовує 
визначення, наведене в П(С)БО 9; окремі вче-
ні ототожнюють поняття «виробничі запаси» 
і «матеріальні ресурси»;

– ототожнюються також такі поняття, як 
«запаси» й «виробничі запаси»;

– в окремих джерелах застосовується тер-
мін «товарно-матеріальні цінності»;

– низка авторів до виробничих запасів як 
частини предметів праці не відносять малоцінні 
швидкозношувані предмети та незавершене ви-
робництво.

Отже, проаналізувавши літературні джерела, 
можна сказати, що виробничі запаси є досить 
складною категорією, яка має різне тлумачення 
вченими. Проте в усіх визначеннях зустрічаєть-
ся визначення матеріальної основи виробничих 
запасів: «предмети праці», «актив», «матері-
альні цінності», «сировина, матеріали».

Основним законодавчим нормативним доку-
ментом, який регулює визнання, оцінку та ві-
дображення в обліку запасів, є П(С)БО 9 «За-
паси», відповідно до якого цей термін має таке 
значення.

Таблиця 4
Класифікація виробничих запасів 

у бухгалтерському обліку
Рахунок 20 «Виробничі запаси»  

має такі субрахунки [42]:
201 «Сировина й матеріали»
202 «Купівельні напівфабрикати та комплектуючі 
вироби»
203 «Паливо»
204 «Тара й тарні матеріали»
205 «Будівельні матеріали»
206 «Матеріали, передані в переробку»
207 «Запасні частини»
208 «Матеріали сільськогосподарського призна-
чення»
209 «Інші матеріали»

Запаси – це активи, які:
– утримуються для подальшого продажу за 

умов звичайної господарської діяльності;
– перебувають у процесі виробництва з ме-

тою подальшого продажу продукту виробництва;

– утримуються для споживання під час ви-
робництва продукції, виконання робіт та надан-
ня послуг, а також управління підприємством.

Раціональна організація обліку виробничих 
запасів потребує економічно обґрунтованої їх 
класифікації.

Для узагальнення інформації про наявність 
і рух запасів призначено рахунок 20 «Виробничі 
запаси», де за дебетом відображають надходжен-
ня, дооцінку, а за кредитом – витрачання, пере-
робку, відпуск (передачу) на сторону, уцінку.

Одиницею бухгалтерського обліку запасів 
є їх найменування або однорідна група. Запаси 
заліковуються на баланс підприємства за пер-
винною вартістю.

Відповідно до п. 9 П(С)БО 9 первинною вар-
тістю запасів є їх фактична собівартість, яка 
складається з таких фактичних витрат [44]:

– суми, що сплачуються згідно з договором 
постачальнику (продавцю);

– суми, що сплачуються за інформаційні, 
посередницькі та інші подібні послуги у зв’язку 
з пошуком і придбанням запасів;

– суми ввізного мита;
– суми непрямих податків у зв’язку з при-

дбанням запасів, які не відшкодовуються під-
приємству;

– затрати на заготівлю, вантажно-розван-
тажувальні роботи, транспортування запасів до 
місця їх використання, включаючи витрати зі 
страхування та відсотки за комерційний кредит 
постачальників;

– інші витрати, які безпосередньо пов’язані 
з придбанням запасів і доведенням їх до ста-
ну, в якому вони придатні для використання 
у запланованих цілях; до таких витрат, зокре-
ма, належать прямі матеріальні витрати, прямі 
витрати на оплату праці, інші витрати підпри-
ємства на доопрацювання і підвищення якісно-
технічних характеристик запасів.

Основними завданнями обліку виробничих 
запасів на автотранспортних підприємствах 
(далі – АТП) є:

– правильне і своєчасне документальне 
оформлення операцій з руху;

– виявлення і відображення витрат щодо їх 
закупівлі;

– контроль за збереженням на всіх етапах 
руху під час надходження, зберігання та витра-
чання;

– контроль за правильним відпуском у ви-
робництво та використання згідно з нормами;

– отримання достовірних відомостей щодо 
залишків та про виконання плану матеріально-
технічного забезпечення.

Виробничими запасами АТП є паливо, мас-
тильні матеріали, запасні частини.

Існують такі особливості: для палива – обліко-
вується в літрах і кілограмах за такими стаття-
ми: паливо в баках автомашин, паливо в талонах, 
паливо на складі; для запасних частин – запчас-
тини нові на складі, запчастини, які підлягають 
ремонту, але придатні для використання, запчас-
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тини, що були в експлуатації, не потребують ре-
монту і придатні для використання.

Для цілей бухгалтерського обліку виробничі 
запаси на АТП обліковують так (табл. 5).

Таблиця 5
Облік виробничих запасів на АТП

На су-
брахун-
ку 203 
«Пали-
во»

(Нафтопродукти, тверде паливо, мас-
тильні матеріали) обліковуються на-
явність та рух палива, що придбається 
чи заготовлюється для технологічних 
потреб виробництва, експлуатації тран-
спортних засобів, а також для вироблен-
ня енергії та опалення будівель. Тут 
також обліковуються оплачені талони на 
нафтопродукти і газ [42].

На су-
брахун-
ку 207 
«Запасні 
частини»

Ведеться облік придбаних чи виготовле-
них запасних частин, готових деталей, 
вузлів, агрегатів, які використовуються 
для проведення ремонтів, заміни зноше-
них частин машин, обладнання, тран-
спортних засобів, інструмента, а також 
автомобільних шин у запасі та обороті. 
На цьому ж субрахунку ведеться об-
лік обмінного фонду повнокомплектних 
машин, устаткування, двигунів, вузлів, 
агрегатів, що створюються в ремонтних 
підрозділах підприємств, на ремонтних 
підприємствах [42].

За дебетом субрахунку 207 «Запасні части-
ни» відображаються залишок і надходження, 
за кредитом – витрачання, реалізація та інше 
вибуття запасних частин [42].

Запасні частини можуть надходити на АТП 
так: у комплекті з придбаними основними засо-
бами; від постачальників; внаслідок ліквідації 
основних засобів; після ремонту допоміжними 
службами; в результаті виготовлення допоміж-
ними цехами.

Аналітичний облік запасних частин ведеться 
за місцями зберігання та однорідними група-
ми (механічна група, електрична група). Ана-
літичний облік машин, обладнання, двигунів, 
вузлів та агрегатів обмінного фонду ведеться за 
такими групами: придатні до експлуатації (нові 
та відновлені); що підлягають відновленню (на 
складі); що є в ремонті [42].

Особлива увага на АТП приділяється обліку 
автомобільних шин, оскільки за строк служби 
автомобіля на ньому кілька разів їх міняють 
внаслідок зносу. На кожну шину в експлуатації 
ведеться «Картка обліку роботи шини», де що-
місячно зазначається фактичний пробіг автомо-
біля за спідометром. Списання шин має здій-
снюватися згідно з нормами пробігу [43], які 
залежать від рівня досконалості конструкції 
шин та умов їх експлуатації.

Аналітичний облік запасних частин на скла-
дах здійснюють за місцями зберігання, однорід-
ними групами, марками автомобілів та номен-
клатурними номерами.

Аналітичний облік запасних частин ведуть 
за такими групами: придатні до експлуатації; 
підлягають ремонту; перебувають у ремон-
ті; непридатні до експлуатації. Облік їх руху 

здійснює технік у спеціальних картках обліку, 
що містять такі реквізити: дати надходження 
і вибуття, назва агрегату, його номенклатурний 
і заводський номери, пробіг, проведені види ре-
монту, звідки надійшов і кому виданий агрегат.

Облік запасних частин ведуть за такими ці-
нами (табл. 6).

Таблиця 6
Ціни обліку запасних частин

нові / зняті з авто-
мобілів, але придатні 
для експлуатації

за діючими цінами при-
дбання

відремонтовані в розмірі 50% діючої ціни 
придбання

які потребують ре-
монту

у розмірі 25% діючої ціни 
придбання

непридатні до експлу-
атації

за ціною брухту або мож-
ливого використання

Аналітичний облік автомобільних шин на 
складах ведуть за місцями зберігання та за 
окремими групами: шини нові; шини, що були 
в експлуатації, але придатні для подальшої екс-
плуатації; шини, відремонтовані або відновлені 
методом накладання нового протектора; шини, 
що були в експлуатації й підлягають ремонту або 
відновленню; шини, не придатні для подальшої 
експлуатації. Усередині кожної групи облік ве-
дуть за окремими деталями (покришки, камери), 
а також за кількістю, розмірами (марками), моде-
лями, сортами, цінами, заводськими номерами.

Синтетичний облік наявності та руху при-
дбаних і виготовлених запасних частин на АТП, 
що використовуються для проведення ремонтів 
і замін зношених частин автотранспортних за-
собів, ведуть на субрахунку 207 «Запасні части-
ни» рахунку 20 «Виробничі запаси».

Субрахунок 207 «Запасні частини» АТП 
може мати такі субрахунки другого порядку:

– 2071 «Запасні частини»;
– 20711 «Запасні частини придбані нові»;
– 20712 «Запасні частини, виготовлені на 

підприємстві»;
– 20713 «Запасні частини, непридатні до 

експлуатації»;
– 2072 «Обмінний фонд запасних частин»;
– 20721 «Придатні запасні частини обмін-

ного фонду»;
– 20722 «Запасні частини обмінного фонду, 

що підлягають відновленню»;
– 20723 «Запасні частини обмінного фонду 

в ремонті»;
– 2073 «Автомобільні шини»;
– 20731 «Автомобільні шини в запасі»;
– 20732 «Автомобільні шини в обороті»;
– 20733 «Автомобільні шини в ремонті».
Списання запасних частин здійснюється для 

проведення ремонтів та заміни зношених час-
тин машин та інших видів обладнання.

Висновки. В обліковій практиці АТП наявні 
різні методичні помилки, які пояснюються від-
сутністю не лише галузевих нормативних доку-
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ментів, але й публікацій, де було б висвітлено 
саме особливості цієї галузі за ділянкою обліку 
виробничих запасів відповідно до П(С)БО.

За результатами проведеного дослідження 
слід сказати, що, зокрема, класифікацію вироб-
ничих запасів для АТП можна проводити як за 
економічною, так і за технічною ознаками.

Значна номенклатура запасних частин по-
требує належного аналітичного обліку їх руху, 
тому, враховуючи класифікацію виробничих 
запасів за економічною ознакою, доцільним 
вважаємо до субрахунку 207 «Запасні части-
ни» відкриття аналітичних рахунків, що дасть 
змогу спростити отримання бухгалтерської ін-
формації про їх ефективне використання для 
прийняття управлінських рішень щодо поліп-
шення господарської діяльності підприємства. 
Такий підхід не суперечить чинним стандартам 
обліку та має прив’язку до законодавства за ді-
лянкою обліку виробничих запасів з урахуван-
ням галузевих особливостей АТП.
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОЛЕДЖІВ  
ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ
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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено стан фінансування вищих навчальних 

закладів України у відношенні до ВВП та за структурою за-
гальних функцій освіти. Визначено, що вищи навчальні закла-
ди, і коледжі зокрема, залежні від доходів, отриманих як пла-
та за послуги. Сформульовано висновок про те, що з метою 
оптимізації використання та надходження фінансових ресур-
сів важливо здійснювати аналіз фінансового забезпечення 
коледжу. Визначено основні напрями аналізу, детерміновані 
факторні моделі, що можуть бути застосовані, та інтеграль-
ні показники оцінки діяльності коледжу. Представлено низку 
принципів, які дадуть змогу вдосконалити фінансове забез-
печення вищих навчальних закладів і оптимізувати бюджетні 
видатки на їх утримання.

Ключові слова: фінансове забезпечення, доходи, видатки, 
коефіцієнти, аналіз, факторні моделі, інтегральні показники.

АННОТАЦИЯ
В статье исследовано состояние финансирования высших 

учебных заведений Украины в соотношении с ВВП и по струк-
туре общих функций образования. Определено, что высшие 
учебные заведения, и колледжи в частности, зависят от дохо-
дов, полученных в качестве платы за обучение. Получено за-
ключение о том, что с целью оптимизации использования и по-
ступления финансовых ресурсов важно осуществлять анализ 
финансового обеспечения колледжа. Представлены основные 
направления анализа, детерминированы факторные модели, 
которые могут быть использованы, и интегральные показатели 
оценки деятельности колледжа. Представлен ряд принципов, 
которые позволят усовершенствовать финансовое обеспече-
ние высших учебных заведений и оптимизировать бюджетные 
расходы на их содержание.

Ключевые слова: финансовое обеспечение, доходы, рас-
ходы, коэффициенты, анализ, факторные модели, интеграль-
ные показатели.

АNNOTATION
The article analyzes the state of higher educational institutions 

of Ukraine financing in relation to GDP and the structure of the 
general educational functions. It is determined that higher educa-
tional establishments, and colleges in particular, are dependent on 
the income received as a fee for paid services. In order to optimize 
the usage of financial resources it is important to analyze the finan-
cial state of college. The main directions of analysis, deterministic 
factor models that can be applied, and integral indicators of college 
performance evaluation are determined. The set of principles to 
improve the financial support for higher education and to optimize 
budget expenditures for their maintenance are presented.

Key words: financial security, incomes, expenses, coeffi-
cients, analysis, factor models, integrated indicators.

Постановка проблеми. Належне фінансуван-
ня сприяє зміцненню конкурентних позицій ко-
леджу, позитивно впливає на якість підготовки 
студентів та створює належні умови для роботи 
викладацького складу та персоналу закладу. 

У зв’язку з недостатністю бюджетних ресурсів 
та кризовими явищами в економіці фінансуван-
ня коледжів є досить обмеженим і залежить від 
власних надходжень установ. Аналіз фінансово-
го забезпечення коледжів дасть змогу виявити 
слабкі місця в роботі установи та сформувати 
оптимальний план дій для позитивного розви-
тку закладу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналізу фінансового забезпечення вищих на-
вчальних закладів присвячені праці вітчиз-
няних і зарубіжних фахівців – Д.А. Панкова, 
А.П. Заросило, М.А. Болюха, Т.М. Боголіб, 
Н.В. Волкова та інших. Зокрема, у працях 
[11; 12; 13] визначено основні групи показни-
ків, які доцільно застосовувати для аналізу.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Для розроблення методики 
аналізу фінансового стану коледжу бюджетної 
сфери необхідно об’єднати показники і моделі, 
що будуть адаптовані для специфіки діяльності 
цього закладу.

Постановка завдання. Мета статті – визна-
чити основні напрями, групи показників та мо-
делі, що можуть бути застосовані для аналізу 
фінансового стану коледжу бюджетної сфери.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Галузь освіти формує інтелектуальній капітал 
країни, забезпечує економіку необхідними ка-
драми та є підґрунтям для процвітання держа-
ви. Належне надання освітніх послуг перебуває 
під впливом низки факторів, основним із яких 
є фінансове забезпечення освітнього закладу. 
Належне фінансування освіти дає змогу вирі-
шити низку проблем для коледжів, а саме зміц-
нити та удосконалити мотиваційні механізми 
праці методично-педагогічного штату; імпле-
ментувати в навчальний процес сучасні техно-
логії (в тому числі комп’ютерні); оновити мате-
ріально-технічну базу та ін.

Обсяги фінансування освіти визначені За-
коном України «Про освіту» [1], де зазначено, 
що держава забезпечує бюджетні асигнування 
на освіту в розмірі, не меншому десяти відсо-
тків національного доходу. У статті представ-
лено відношення видатків державного бюджету 
України на вищу освіту до обсягу валового вну-
трішнього продукту в країні (рисунок 1). Б
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Як показує рисунок 1, частка видатків на 
освіту у 2010-2015 рр. має тенденцію до змен-
шення, досягаючи мінімуму у зазначений пе-
ріод у 2015 році (4,55%). Частка видатків на 
вищу освіту від загальних витрат видатків зве-
деного бюджету загалом відповідає коливанням 
частки видатків від ВВП, що свідчить про від-
сутність структурних зрушень щодо розподілу 
видатків на вищу освіту загалом по країні. Про-
те загальна пропорційність видатків на освіту 
реально підпадає під вплив інфляційних про-
цесів у країні, що зумовлює погіршення фінан-
сового забезпечення освітніх закладів.
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Рис. 1. Співвідношення часток видатків  
на вищу освіту від ВВП та видатків на вищу освіту 

від загальних витрат зведеного бюджету  
у 2010-2015 рр.

Джерело: [складено за 2]

Крім цього, графік демонструє недостатність 
бюджетних коштів на фінансування освіти. Так, 
частка видатків на освіту становить 7-4,8%.

Фінансування освіти забезпечується за та-
кими основними статтями витрат, як послуги 
у сфері освіти, другорядна діяльність у межах 
закладів освіти (медичні послуги, послуги хар-
чування, адміністративні послуги, комунальні, 
фінансові, відрядження, будівництво та ремонт 
(капітальні витрати)), другорядна діяльність, 
що пов’язана з навчанням (придбання інвентарю 
та обмундирування, підручників та канцеляр-
ських товарів, транспортні та фінансові послу-
ги/трансферти населенню, стипендії, субсидії, 
поточні трансферти, капітальні трансферти).

На основі даних «Національних рахун-
ків освіти України у 2015 році» [3] визна-
чено, що витрати на послуги у сфері освіти у  
2007-2015 роках становлять від 81,52% до 
94,11%. Проте за іншими функціями закладів 
освіти фінансування є досить обмеженим.

Здійснення фінансування вищих навчаль-
них закладів забезпечується адміністратора-
ми бюджету (центральні та регіональні/місце-
ві урядові установи), приватними компаніями 
та домогосподарствами. У 2014 році держав-
ними установами було профінансовано 85,1% 

загальних витрат на освіту, приватними ком-
паніями та домогосподарствами відповідно про-
фінансовано 14,9% витрат [2, с. 7].

На рисунку 2 представлено структуру фі-
нансування загальних функцій освіти за по-
стачальниками фінансових ресурсів станом на 
2015 рік.
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Рис. 2. Структура фінансування  
загальних функцій освіти у 2015 р. [3, с. 11]

Як видно з рисунку 2, на домогосподарства 
покладається фінансове забезпечення за функ-
ціями послуг харчування, забезпечення інвен-
тарем та обмундируванням та канцелярськими 
товарами. Крім цього, менш значна, але при-
сутня частка витрат домогосподарств на послу-
ги у сфері освіти та адміністративні послуги.

Беручи до уваги фінансове забезпечення ко-
леджів державної та комунальної власності, що 
з 2016 року відповідають коду освітнього рів-
ня МСКО 5 (короткий цикл вищої освіти), а до 
2016 року – коду МСКО 5В (перший етап вищої 
освіти), їх фінансове забезпечення у 2015 році 
на 67% здійснювалося державним фінансуван-
ня, а на 33% – коштами домогосподарств від-
повідно [3, с. 8].

На основі даних Національних рахунків 
освіти України за 2010-2015 роки [3; 4; 5; 6; 7] 
видно, що домогосподарствами забезпечується 
в середньому 34% витрат на навчання одного 
студента. Позабюджетні кошти формуються на-
самперед за рахунок коштів, отриманих як пла-
та за навчання [3, с. 13].

Таким чином, сьогодні питання фінансу-
вання коледжів є актуальним через обмежене 
фінансування закладів освіти державним бю-
джетом. Для забезпечення функціонування ко-
леджу у довгостроковій перспективі необхідно 
запроваджувати заходи для підвищення ефек-
тивності управління фінансовими ресурсами за 
всіма статтями надходжень установи.

Фінансово-економічна діяльність ВНЗ, і ко-
леджу зокрема, є одним із головних напрямів 
його діяльності. Від фінансування закладу за-
лежить успіх у підготовці фахівців, створення 
нормальних умов для навчальної і виробничої 
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діяльності, побуту студентів, викладачів і спів-
робітників, підвищення конкурентоспромож-
ності коледжу.

Фінансовий стан коледжу – це комплексне 
поняття, яке є результатом взаємодії всіх еле-
ментів системи фінансових відносин навчально-
го закладу, визначається сукупністю виробни-
чо-господарських факторів і характеризується 
системою показників, що відображають надхо-
дження, наявність, розміщення і використання 
фінансових ресурсів спеціального і загального 
фонду [9].

Проведення фінансового аналізу діяльності 
коледжу бюджетної сфери необхідне для досяг-
нення таких цілей, як:

– максимізація доходів;
– активізація структури капіталу та забез-

печення його фінансової діяльності;
– побудова ефективного механізму управ-

ління коледжем;
– використання коледжем ринкових меха-

нізмів залучення фінансових ресурсів.
Аналіз фінансового забезпечення доцільно 

починати зі структурно-динамічного аналізу 
доходів і видатків коледжу за загальним і спе-
ціальним фондами. Аналіз дасть змогу прослід-
кувати тенденції фінансування та структурні 
зрушення зазначених показників.

Другим етапом аналізу є визначення трендів 
зміни показників, що відображають результати 
діяльності коледжу (доходів, видатків та кіль-
кості студентів).

Для оцінки ефективності використання фі-
нансових ресурсів коледжу у процесі господар-
ської діяльності доцільно застосовувати віднос-
ні показники (коефіцієнти), що дають змогу 
визначити стан фінансового забезпечення, фі-
нансову стійкість і платоспроможність, стан 
та забезпеченість основними засобами і запаса-
ми, ділову активність і рентабельність коледжу.

Для деталізації аналізу фінансового стану 
та ефективності віддачі від фінансування осно-
вних засобів доцільно використовувати коефіці-
єнтний аналіз за такими групами коефіцієнтів, 

як:
– аналіз доходів і видатків – характеризує 

стан фінансування коледжу із відповідних бю-
джетів та власних надходжень;

– аналіз фінансової стійкості – характери-
зує ступінь фінансової незалежності коледжу;

– аналіз платоспроможності – характеризує 
здатність коледжу покрити свої зобов’язання;

– аналіз ділової активності – характеризує 
ефективність використання наявних ресурсів 
та власного капіталу, а також взаєморозрахун-
ків із дебіторами і кредиторами;

– аналіз рентабельності – характеризує за-
гальний рівень доходності коледжу;

– аналіз стану основних засобів – характе-
ризує поточний стан та віддачу від основних за-
собів;

– аналіз джерел формування запасів – харак-
теризує співвідношення нефінансових та фінан-
сових активів, визначає надлишок або нестачу 
власних оборотних коштів, основних і довготер-
мінових джерел формування запасів.

З метою встановлення причинно-наслідко-
вих зв’язків та визначення впливу окремих 
факторів на основні фінансові показники до-
цільно застосовувати факторний аналіз. Детер-
міновані факторні моделі дозволяють визначи-
ти вплив факторів на результативний показник 
у фактичних одиницях виміру, що характери-
зує основні причини змін останнього. У таблиці 
1 представлено моделі аналізу, що спрямовані 
на дослідження впливу окремих факторів на до-
хід від надання платних послуг, на загальний 
дохід, видатків на утримання студентів та опла-
ту праці.

Крім показників, що деталізують результати 
господарської діяльності і фінансового стану, 
необхідно використовувати інтегральні показ-
ники оцінки господарської діяльності коледжу 
(таблиця 2).

Інтегральні показники допомагають вста-
новити фактичний стан коледжу, ступінь його 
залежності від різних джерел фінансування 
та контингенту студентів. Результати аналі-

Таблиця 1
Детерміновані моделі аналізу факторів впливу на фінансовий стан коледжу бюджетної сфери

Об’єкт аналізу Модель Метод дослідження
Аналіз впливу кількості сту-
дентів і вартості навчання на 
дохід від реалізації платних 
послуг [10]

Дохід = Вартість навчання*Кількість студентів.
Для деталізації впливу доцільно включати в розра-
хунок окремо значення вартості за всіма формами 
навчання та відповідну кількість студентів

Метод абсолютних 
різниць

Аналіз впливу всіх джерел фі-
нансування на загальний дохід

Дохід = Отримані доходи загального фонду + Плата 
за послуги згідно з основною діяльністю + Дохід 
від додаткової господарської діяльності + Дохід від 
оренди майна + Дохід від реалізації майна + Інші 
джерела власних надходжень

Балансовий прийом

Аналіз впливу джерел фінан-
сування та кількості студентів 
на зміну обсягу видатків на 
утримання одного студента

Видатки на утримання 1 студента = (Отримані до-
ходи загального фонду + Отримані доходи спеціаль-
ного фонду) / Кількість студентів

Метод ланцюгових 
підстановок

Аналіз впливу зміни заробітної 
плати, кількості персоналу та 
нарахувань на заробітну плату 
на видатки на оплату праці

Видатки на оплату праці = (Середня заробітна 
плата*Кількість персоналу) + Нарахування на за-
робітну плату

Метод ланцюгових 
підстановок
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зу дадуть змогу виявити вузькі місця в роботі 
установи та є базою для прийняття рішень під 
час планування подальшої діяльності коледжу.

Питанням перспектив розвитку фінансуван-
ня освіти в Україні присвячені праці багатьох 
вітчизняних учених. Зокрема, Є.М. Бойко наго-
лошує на необхідності реформування освіти як 
комплексу заходів державної політики, що вра-
ховує права та інтереси особистості і суспіль-
ства [13]. Автором визначено низку принципів, 
які дадуть змогу вдосконалити фінансове забез-
печення вищих навчальних закладів і оптимі-
зувати бюджетні видатки на їх утримання:

– перехід від принципу утримання вищих 
освітніх закладів за рахунок державного бю-
джету до їх державної підтримки у фактично 
можливих розмірах;

– розвиток системи державного замовлення 
на підготовку кадрів;

– вдосконалення та поглиблення автономії 
освітніх закладів у галузі фінансів;

– розширення самостійності у розпоряджен-
ні ресурсами (в тому числі коштами бюджету);

– здійснення різних видів діяльності, зо-
крема тих, що приносять дохід.

Орієнтація на зазначені принципи дасть 
змогу активізувати фінансово-господарську ді-
яльність коледжу, активізувати роботу зі зміц-
нення конкурентних позицій та розширення 
переліку платних послуг.

Висновки. Фінансування коледжів державної 
та комунальної форм є досить обмеженим і здій-
снюється з метою покриття основних статей 
видатків. Станом на 2015 рік коледжі на 33% 
профінансовано коштами домогосподарств, що 
зумовлює залежність установ від надходжень 
спеціального фонду. Аналіз фінансового стану 
коледжу як за загальним, так і за спеціальним 
фондами дає можливість визначити слабкі міс-

ця у господарській діяльності та сформувати 
перспективи подальшого розвитку закладу.
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Таблиця 2
Інтегральні показники оцінки господарської діяльності коледжу бюджетної сфери  

[складено за 11; 12]
Показник Алгоритм розрахунку Умовні позначення Характеристика

Коефіцієнт 
рентабельнос-
ті використа-
них активів

КРа = КРоп * КОа

КРа – коефіцієнт рентабельності 
використаних активів;
КРоп – коефіцієнт рентабельнос-
ті освітніх послуг;
КОа – коефіцієнт обігу (кіль-
кість оборотів) активів

Допомагає виявити основні ре-
зерви підвищення рентабельності 
активів коледжу за рахунок зрос-
тання коефіцієнту рентабельності 
освітніх послуг та/або збільшен-
ня коефіцієнту обігу активів

Адаптований 
для бюджет-
них установ 
фінансовий 
леверидж

РфінЛ = ТпрПД/ТпрЗД

ТпрПД – темп приросту позабю-
джетних доходів, %;
ТпрЗД – темп приросту загаль-
ного доходу з усіх джерел, %.

Визначає оптимальне співвід-
ношення бюджетних та поза-
бюджетних фінансових ресурсів. 
Характеризує відносну зміну 
позабюджетного доходу за зміни 
загального доходу

Функціональ-
ний леверидж РФункЛ = ТпрЗД/ТпрКС

ТпрЗД – темп приросту загаль-
ного доходу ВНЗ з усіх джерел, 
%;
ТпрКС – темп приросту контин-
генту студентів, %.

Характеризує ступінь чутливості 
фінансових надходжень ВНЗ до 
зміни контингенту студентів: для 
ВНЗ із високим рівнем функці-
онального левериджу незначна 
зміна контингенту студентів, 
особливо тих, хто навчається на 
контрактній основі, може викли-
кати істотні зміни у фінансових 
ресурсах.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ И ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ МОДЕЛЕЙ  
СТАДНОГО ПОВЕДЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

SPECIFICATION AND PARAMETRIZATION OF MODELS OF HERD BEHAVIOR 
IN ENTERPRISE MANAGEMENT

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы моделирования 

стадного поведения в управлении предприятиями в части 
спецификации и параметризации основных модельных кон-
струкций. Приведен анализ основных проблем в процессе 
моделирования стадного управления во внешней и внутрен-
ней среде предприятия. Сформулирован перечень основных 
задач и последовательности их реализации при параметри-
зации моделей стадного поведения в управлении предпри-
ятиями. Выделена специфическая особенность моделей 
стадного поведения, которая отличает их от стандартных мо-
делей рядов данных и выдвигает особые требования к фор-
мированию рядов динамики. Предложена оптимизационная 
задача определения оптимального шага модели стадного 
поведения путем максимизации шага модели с учетом огра-
ничений на минимально допустимое в модели количество от-
дельных периодов времени.

Ключевые слова: моделирование, спецификация, пара-
метризация, модели управления предприятием, стадное по-
ведение, популяция.

АНОТАЦІЯ
У статті розглядаються питання моделювання стадної по-

ведінки в управлінні підприємствами в задачах специфікації 
і параметризації основних модельних конструкцій. Наведено 
аналіз основних проблем у процесі моделювання стадного 
управління у зовнішньому і внутрішньому середовищі під-
приємства. Сформульовано перелік основних завдань та по-
слідовність їхньої реалізації під час параметризації моделей 
стадної поведінки в управлінні підприємствами. Виділена 
специфічна особливість моделей стадної поведінки, яка від-
різняє їх від стандартних моделей рядів даних і висуває осо-
бливі вимоги до формування рядів динаміки. Запропоновано 
оптимізаційну задачу визначення оптимального кроку моделі 
стадної поведінки шляхом максимізації кроку моделі з ураху-
ванням обмежень на мінімально допустиму кількість окремих 
періодів часу.

Ключові слова: моделювання, специфікація, параметри-
зація, моделі управління підприємством, стадна поведінка, 
популяція.

ANNOTATION
The article deals with the issues of modeling herd behavior in 

the management of enterprises in the tasks of specification and 
parametrization of the main model constructions. It is analyzed the 
main problems in the process of modeling of herd management in 
the external and internal environment of the enterprise. Attempts 
are made to formulate the list of the main tasks and the sequence 
of their implementation in the parameterization of the herd behav-

ior models in the management of enterprises. It is dealt with a spe-
cific feature of the herd behavior models that differs from standard 
models of data series, and imposes special requirements for the 
formation of dynamics series. It is proposed an optimization prob-
lem for determining the optimal step of a model of herd behavior by 
maximizing the model's step with allowance for restrictions on the 
minimum permissible number of individual periods of time.

Key words: modeling, specification, parametrization, enter-
prise management models, herd behavior, population.

Постановка проблемы. Традиционная эконо-
мическая теория базируется на рациональных 
мотивах в принятии решений агентами, соглас-
но чему поиск оптимального решения состоит 
в вероятностной оценке возможных вариантов 
и рациональном выборе наилучшего из них. Од-
нако в мировой практике [1] известны случаи 
иррационального поведения отдельных эконо-
мических агентов, которые невозможно объяс-
нить при помощи рациональных моделей. Стад-
ное поведение можно определить как стратегию, 
которая заключается в подражании поведению 
более опытных и авторитетных участников по-
пуляции под воздействием ряда поведенческих 
факторов, таких как недооценка собственных 
аналитических способностей и переоценка ана-
литических способностей других агентов, чрез-
мерные опасения относительно нанесения вреда 
собственной репутации, недостаточная инфор-
мированность и другие. Дж. Сорос отмечает 
[2], что стадность «выражает свойство мас-
совых инвестиционных процессов, когда все 
ориентируются друг на друга и одновременно 
покупают и продают одни и те же активы». 
В настоящее время процессы управления пред-
приятиями реализуются именно в таких ре-
альных условиях, которым присущ достаточно 
высокий уровень неопределенности и низкой 
информированности участников. Следователь-
но, изучение процессов моделирования стад-
ного поведения в управлении предприятиями 
является актуальной задачей поддержки при-
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нятия решений и позволяет повысить уровень 
и качество управленческих решений.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Проблемы изучения проявлений стадного по-
ведения в экономических системах рассматрива-
ются в работах зарубежных авторов А. Банерджи 
[3], С. Бикчандани [4], Дж. Сороса [2], а также 
украинских ученых В.М. Данича [5], Р.Н. Лепы 
[6], С.С. Турлаковой [7]. Однако в большинстве 
работ стадное поведение описывается в отдель-
ных аспектах, как и причины его проявления. 
Недостаточно рассмотренными остаются вопросы 
моделирования стадного поведения в управлении 
предприятиями, особенно методологические ос-
новы построения таких моделей.

Постановка задачи. Целью исследования яв-
ляется обоснование научно-методического под-
хода к параметризации моделей стадного пове-
дения, предполагающего формирование данных 
на основе фиксации значений факторов перед 
выполнением исследуемым субъектом опреде-
ленного действия или принятием определен-
ного состояния. Этот подход к спецификации 
и параметризации моделей позволяет упорядо-
чить процессы моделирования и снизить затра-
ты времени и усилий на параметризацию моде-
лей стадного поведения.

Изложение основного материала исследова-
ния. Одними из основных этапов проектирова-
ния моделей стадного поведения, учитывающих 
особенности исследуемой предметной области 
и соответствующих требованиям к практиче-
ской применимости, является их спецификация 
и параметризация, причем фундамент адекват-
ности и перспектив практического применения 
модели закладывается именно на этих двух 
этапах. Под спецификацией моделей понимает-
ся определение аналитической формы модели, 
включая выбор ее математического представ-
ления и набора переменных (отбор факторов 
и выбор вида уравнения) [8; 9]. Под параметри-
зацией моделей будет пониматься проведение 
числовой оценки параметров модели на основе 
анализа собранной статистики. В рамках этого 
исследования все эти задачи и подзадачи це-
лесообразно объединить в одну общую задачу, 
поскольку построение моделей стадного поведе-
ния в управлении предприятиями представля-
ет собой итеративный процесс, в ходе которого 
ввиду высокой степени неопределенности ис-
следуемой системы исследователю нужно будет 
неоднократно переходить между этапами спец-
ификации и параметризации, когда, например, 
неудовлетворительное качество модели, вы-
явленное по результатам параметризации, по-
требует возврата к этапу спецификации и кор-
ректировки набора переменных или исходных 
рядов данных, после чего потребуется повтор-
ное проведение параметризации.

Основными проблемами, которые возникают 
в процессе моделирования стадного поведения 
во внешней и внутренней среде предприятий, 
являются:

1. Формирование набора переменных модели – 
необходимо с учетом особенностей исследуемого 
объекта выбрать набор факторов, от которых за-
висит вероятность выполнения представителем 
популяции некоторого решений или принятия 
им некоторого состояния с учетом стадного по-
ведения. В значительной мере эта задача была 
решена в работе ранее: были выделены в клю-
чевые факторы, которые должны учитываться 
во всех моделях стадного поведения, независи-
мо от того, для какой предметной области они 
создаются (процент представителей популяции, 
которые уже выполнили определенное действие 
или приняли определенное состояние; авторитет 
представителей популяции в глазах друг друга, 
индивидуальная склонность к стадному поведе-
нию). Однако остается открытым вопрос допол-
нительных факторов (помимо факторов, непо-
средственно связанных со стадным поведением). 
В процессе параметризации конкретной модели 
необходимо осуществить отбор таких факторов 
для включения в модель.

2. Определение степени агрегации исходных 
данных. С точки зрения точности моделирова-
ния идеальным вариантом было бы отсутствие 
какой-либо агрегации, то есть рассмотрение 
каждого представителя популяции по отдельно-
сти, однако на практике, как правило, это не-
возможно, особенно когда речь идет о популя-
циях большого размера. Так, если речь идет о 
стадных эффектах при изучении организацион-
ного сопротивления в коллективе численностью 
15-20 человек, то можно обойтись без агрега-
ции, однако когда речь идет о стадных эффек-
тах при изучении поведения потребителей, то 
представляется невозможным даже идентифи-
цировать всех представителей популяции, не 
говоря уже об организации их индивидуального 
учета. Таким образом, степень агрегации исход-
ных данных (преимущественно в форме объеди-
нения представителей популяции в некоторые 
однородные группы) должна представлять со-
бой компромисс между необходимой степенью 
детализации и затратами на организацию сбора 
и обработки данных.

3. Определение математического вида модели, 
то есть способа включения факторов в модель. 
Грубо говоря, необходимо создать формулу, по 
которой будет рассчитываться вероятность вы-
полнения представителем популяции некоторого 
решения или принятия им некоторого состояния 
с учетом стадного поведения на основе значений 
исходных факторов. Стандартными подходами 
является включение значений исходных пока-
зателей в аддитивном или мультипликативном 
виде, но также возможно использование более 
сложных модельных конструкций. В этом слу-
чае критерием выбора в пользу того или иного 
подхода является точность итоговой модели и ее 
способность быть использованной для практики 
принятия решений.

4. Формирование временных рядов для рас-
чета коэффициентов модели. Эта проблема 
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весьма актуальна, поскольку для оценки коэф-
фициентов модели необходима история наблю-
дений, которая в случае со стадным поведением 
не всегда доступна в приемлемом виде, посколь-
ку, во-первых факторы стадного поведения не 
входят в основные наборы официальной стати-
стики, что требует целенаправленной работы 
над ее формированием в дополнение к стан-
дартной статистике и отчетности предприятий, 
а во-вторых, стадное поведение не всегда про-
является с некоторой постоянной частотой, что 
требует решения отдельной задачи формирова-
ния соответствующих временных рядов даже 
при наличии статистики исходных факторов. 
Временные ряды можно формировать для раз-
личного шага модели, а исходные данные зача-
стую представлены не в том виде, в котором они 
необходимы для модели, а, например, в виде, 
соответствующем заведенному порядку форми-
рования отчетности на предприятии, что требу-
ет осуществлять пересчет значений исходных 
показателей при формировании рядов данных 
для моделей.

Следует особо подчеркнуть, что в этом случае 
речь идет не о создании моделей для выполне-
ния какого-то одного исследования, а о создании 
моделей, которые будут регулярно применяться 
на предприятии для решения определенного 
круга задач. Такая постановка задачи, с одной 
стороны, налагает дополнительные требования 
на модели с точки зрения их качества и прак-
тической применимости, но с другой – создает 

дополнительные возможности благодаря выде-
лению дополнительных ресурсов. Если бы речь 
шла о создании моделей однократного исполь-
зования для выполнения какого-то одного ис-
следования, то исследователь столкнулся бы 
с ограниченным набором исходных данных, от-
сутствием пополнения рядов данных дополни-
тельными измерениями, невозможностью вли-
ять на сбор данных на предприятии и прочими 
ограничениями. Если же речь идет о создании 
моделей, которые будут регулярно применять-
ся на предприятии для решения определенного 
круга задач, то у исследователя есть возмож-
ность ставить перед руководством предприятия 
задачу организации оптимального сбора необ-
ходимых данных, проектировать процесс иссле-
дования и добиваться выделения необходимых 
ресурсов. Поэтому в статье рассматривается бо-
лее благоприятный случай с точки зрения мо-
делирования, что дает возможность не просто 
довольствоваться доступными исходными дан-
ными, а ставить задачу создания оптимальной 
модели и создания под нее системы обеспечения 
исходными данными.

Таким образом, в процессе параметриза-
ции моделей стадного поведения во внешней 
и внутренней среде предприятий необходимо 
сформировать набор переменных модели; вы-
брать тип модели; выполнить агрегацию исход-
ных данных (если представителей популяции 
слишком много, чтобы включить в модель их 
всех); выбрать шаг модели; сформировать ряды 

динамики для последующе-
го расчета коэффициентов при 
переменных модели; рассчитать 
коэффициенты при переменных 
модели; оценить точность и ка-
чество модели.

Что касается агрегации, то 
она проводится путем создания 
на основе данных большого ко-
личества представителей попу-
ляции условных укрупненных 
представителей выборки, зна-
чения характеристик которых 
рассчитываются как средние 
значения характеристик пред-
ставителей популяции, объеди-
ненных в укрупненные элемен-
ты выборки.

Универсального способа агре-
гации не существует, но приме-
нительно к задачам моделирова-
ния стадного поведения можно 
предложить осуществлять агре-
гацию по возрастному, гео-
графическому, социальному 
признаку и т. д. (если предста-
вителями популяции являются 
люди) и размеру, доле рынка, 
географическому расположе-
нию, численности работников 
и т.д. (если представителями по-

Действие А 
совершили члены 
популяции:
№№ 1,2,3,6,7,9,10

Действие А 
совершили члены 
популяции:
№№ 4,5,8

а) шаг выборки равен 1 неделе

б) шаг выборки равен 1 дню

Действие А 
совершил член 
популяции №3

Действие А совершили 
члены популяции
№№ 6,7,9,10

Действие А 
совершили члены 
популяции № 4,8

Действие А 
совершил член 
популяции №5

Действие А 
совершили члены 
популяции №№1,2

 
Рис. 1. Иллюстрация выборок с шагом в одну неделю и в один день
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пуляции являются предприятия). Также можно 
предварительно классифицировать представите-
лей популяции с использованием методов кла-
стерного анализа [10].

При решении задачи определения шага вре-
менных рядов исходных и, соответственно, 
шага модели необходимо определить, на ка-
кие диапазоны времени разбивается выборка. 
Важность этой задачи иллюстрирует рис. 1, на 
котором показаны два случая: выборка, раз-
битая на промежутки продолжительностью 
в одну неделю, и выборка, разбитая на проме-
жутки продолжительностью в один день. Рису-
нок иллюстрирует совершение некого действия 
А представителями популяции в количестве 
10 и показывает, что уменьшение шага модели 
может существенно повысить точность модели 
при сохранении неизменным размера выборки.

Как видно на рисунке, в случае (а) ряд дан-
ных состоит фактически из двух наблюдений, 
что делает невозможной параметризацию со-
ответствующей модели, а в случае (б) имеется 
уже пять разных наблюдений, что позволяет 
сделать определенные выводы о том, как со-
вершение некоторого действия А представите-
лями популяции влияет на совершение такого 
действия другими представителями популяции 
в будущих периодах времени.

В случае (а) с точки зрения модели полу-
чается, что представители популяции {4, 5, 8} 
принимают решение, когда им известно о со-
вершении действия представителями популя-
ции {1, 2, 3, 6, 7, 9, 10}, однако при уменьше-
нии шага детализация существенно возрастает 
и оказывается, что представители популяции 
{6, 7, 9, 10} принимали решение, в том числе 
руководствуясь действиями представителей по-
пуляции {1, 2, 3}, в то время как в случае (а) 
предполагалось бы, что у них такая информа-
ция отсутствовала.

Таким образом, представляется возможным 
сформулировать специфическую особенность 
моделей стадного поведения, которая отлича-
ет их от стандартных [Ряды 1] моделей рядов 
данных и налагает особые требования к фор-
мированию рядов динамики: с точки зрения 
проявлений стадного поведения неважно, в ка-
кой период времени представитель популяции 
выполнил определенное действие или принял 
определенное состояние, а важны значения ис-
ходных параметров на момент выполнения дей-
ствия или принятия состояния. Таким образом, 
ряды данных не обязательно должны формиро-
ваться в хронологической последовательности, 
однако обязательно должна быть зафиксиро-
вана «моментальная фотография» ситуации, 
в частности, значения как специфических фак-
торов (склонность представителя популяции 
к стадному поведению, авторитет других пред-
ставителей популяции в глазах исследуемого, 
процент представителей популяции, совершив-
ших данное действие или принявших данное 
состояние), так и дополнительных факторов.

Идеальным случаем было бы составлять вы-
борку не в разрезе периодов времени, а в разрезе 
совершения действий представителями популя-
ции, однако на практике такой подход в боль-
шинстве случаев реализовать невозможно ввиду 
того, что субъекты не отчитываются перед ис-
следователем о каждом факте совершения дей-
ствия, а, скорее, исследователь фиксирует из-
мерения с некоторой периодичностью. Поэтому 
на практике шаг выборки должен представлять 
собой компромисс между максимизацией коли-
чества наблюдений, доступных для интерпре-
тации и включения в модель, и минимизацией 
затрат времени и средств на сбор соответствую-
щих данных (которая прямо пропорциональна 
сложности модели).

Задача максимального разделения отдель-
ных актов совершения действий (в разрезе пе-
риодов времени) в математическом виде может 
быть формализована следующим образом (ис-
пользуются условные обозначения, введенные 
в работе ранее для базовых моделей стадного 
поведения во внешней и внутренней среде пред-
приятий):

,
1 1

min 1; max
T K

t
k m

t k

A
= =

  
→  

  
∑ ∑ .            (1)

То есть речь идет о максимизации количе-
ства отдельных периодов времени, когда дей-
ствие совершалось различными представителя-
ми популяции – если в какой-то период времени 
действие совершалось сразу несколькими пред-
ставителями популяции, то в целевой функции 
это учитывается только один раз (выражение 

,
1

min 1;
K

t
k m

k

A
=

 
 
 
∑  может принимать значение либо 

0, если действие в данном периоде времени не 
совершил ни одни представитель популяции, 
либо 1, если действие совершило любое количе-
ство представителей популяции).

В качестве альтернативы можно сформули-
ровать задачу выбора оптимального размера 
шага в форме оптимизационной задачи со сле-
дующей целевой функцией (максимизации раз-
мера шага модели s):

s → max.                         (2)

У оптимизационной модели будет следую-
щий набор ограничений:

max

, min
1 1
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.
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l s
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⋅
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 ∈

∑ ∑
�

              (3)

где l – минимально возможный размер шага 
(например, 1 день);

Lmax – максимально возможный размер шага 
(например, 365 дней);

Qmin – минимально допустимое в модели ко-
личество отдельных периодов времени, когда 
действие совершалось различными представи-
телями популяции (как правило, обусловле-
но особенностями методов, используемых для 
расчета коэффициентов модели, или можно 
установить это ограничение в виде пропорции: 
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, т. е. как минимум поло-

вина решений должна быть принята в уникаль-
ные периоды времени);

ℕ – обозначение множества натуральных чи-
сел, т. е. s должно быть целым положительным 
числом.

Таким образом, была предложена оптими-
зационная задача определения оптимального 
шага модели стадного поведения путем макси-
мизации шага модели с учетом ограничений на 
минимально допустимое в модели количество 
отдельных периодов времени, когда действие 
совершалось различными представителями по-
пуляции. Решение этой задачи позволяет вы-
брать такой шаг модели, при котором размер 
шага будет максимальным (что снижает слож-
ность задачи сбора данных благодаря уменьше-
нию объемов собираемых данных и частоты вы-
полнения операций по сбору данных), но при 
этом количество отдельных периодов времени, 
когда действие совершалось различными пред-
ставителями популяции, будет достаточным 
для моделирования. То есть решение задачи на-
правлено на достижение баланса между слож-
ностью сбора данных и их достаточностью для 
моделирования.

Общая последовательность действий при 
параметризации моделей стадного поведения 
в рамках этого подхода представлена на рис. 2.

На первом этапе осуществляется сбор и подго-
товка исходных данных. Поскольку тип модели 
и, соответственно, конкретный набор перемен-
ных, а также шаг модели на этом этапе зачастую 
неизвестны, то целесообразно собирать макси-
мально подробные данные по максимальному 
числу факторов, которые могут влиять на ис-
следуемое явление или процесс. На втором эта-
пе осуществляется выбор типа модели, включая 
выбор зависимой переменной и набора факторов 
(включая как специфичные для моделей стад-
ного поведения факторы, такие как авторитет 
представителей популяции в глазах друг дру-
га, склонность к стадному поведению, процент 
представителей популяции, уже выполнивших 
соответствующее действие, и т. д., так и допол-
нительных факторов, соответствующих особен-
ностям исследуемой предметной области.

На третьем этапе осуществляется выбор степе-
ни агрегации исходных данных (если представи-
телей популяции слишком много) и выбор шага 
модели (в том числе, например, с использованием 
оптимизационной модели выбора шага модели).

На этапе подготовки рядов данных исходные 
данные преобразуются в ряды данных, пригод-

ные для использования 
в качестве входных данных 
для моделей аппроксима-
ции, в частности, выпол-
няются расчеты значений 
факторов моделей, которые 
используются не в исход-
ном, а в расчетном виде. 
На следующем этапе осу-
ществляется аппроксима-
ция коэффициентов при 
переменных модели с ис-
пользованием стандартных 
методов (например, мето-
да наименьших квадратов 
[11]). На пятом этапе вы-
полняется оценка каче-
ства модели, в частности, 
с использованием таких 
показателей, как средняя 
ошибка аппроксимации 
(например, средняя абсо-
лютная ошибка, средняя 
абсолютная ошибка в про-
центах [12]). Если оценка 
качества модели покажет 
удовлетворительные ре-
зультаты, то модель может 
быть использована в прак-
тике принятия управленче-
ских решений, в противном 
случае процесс повторяется 
с внесением определенных 
корректив (например, кор-
ректируется набор факто-

1. Сбор и подготовка 
данных

2. Выбор типа модели

3б. Выбор шага модели

4. Подготовка рядов 
данных

3а. Выбор степени 
агрегации

5. Аппроксимация 
коэффициентов при 
переменных модели

Набор 
переменных 

модели

Массив 
исходных 
данных

Ряды данных

Возможные варианты типов 
моделей

Особенности предметной 
области

Требования к исходным 
данным

Критерии качества модели 6. Оценка качества 
модели

Методы аппроксимации

 
Рис. 2. Последовательность действий при параметризации  

моделей стадного поведения
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ров, снижается степень агрегации выборки, из-
меняется шаг модели и т. д.).

Выводы. Предложен научно-методический 
подход к параметризации моделей стадного по-
ведения, предполагающий формирование дан-
ных на основе фиксации значений факторов 
перед выполнением исследуемым субъектом 
определенного действия или принятием опреде-
ленного состояния. Подход предполагает такие 
этапы, как сбор и подготовка данных, выбор 
типа модели, выбор степени агрегации и шага 
модели, подготовка рядов данных, аппроксима-
ция коэффициентов и оценка качества модели, 
позволяет снизить затраты времени и усилий на 
параметризацию моделей стадного поведения.
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