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МАКРОЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗБАЛАНСОВАНОСТІ  
ЗОВНІШНЬОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

MACROECONOMIC ASSESSMENT OF EXTERNAL  
SECTOR BALANCE IN UKRAINIAN ECONOMY

АНОТАЦІЯ
У статті виявлено основні тенденції та здійснено оцінку рів-

ня збалансованості зовнішнього сектору економіки України  
в 2013–2018 рр. Проаналізовано динаміку основних статей поточ-
ного та фінансового рахунків платіжного балансу України. Прос- 
тежено зміни у структурі зовнішньої торгівлі товарами України  
та виявлено чинники, які впливали на зростання дефіциту зовніш-
ньої торгівлі товарами в указаний період. Здійснено оцінку прийнят-
ного рівня від’ємного сальдо поточного рахунку за критерієм його 
фінансування через приплив прямих іноземних інвестицій. Проа- 
налізовано особливості формування сальдо фінансового рахунку 
платіжного балансу України та простежено динаміку його окремих 
статей, а також з’ясовано чинники, що впливали на формування 
сальдо фінансового рахунку в указаний період. Охарактеризовано 
низку диспропорцій у структурі платіжного балансу України.

Ключові слова: платіжний баланс, поточний рахунок, фі-
нансовий рахунок, товарна структура експорту та імпорту, пря-
мі іноземні інвестиції.

АННОТАЦИЯ
В статье выявлены главные тенденции и проведена оцен-

ка уровня сбалансированности внешнего сектора экономики 
Украины в 2013–2018 гг. Проанализирована динамика главных 
статей счета текущих операций и счета финансовых операций 
платежного баланса Украины. Прослежены изменения в струк-
туре внешней торговли товарами Украины и выявлены факто-
ры, которые влияли на увеличение дефицита внешней торговли 
товарами в указанный период. Проведена оценка приемлемо-
го уровня отрицательного сальдо счета текущих операций по 
критерию его финансирования притоком прямых иностранных 
инвестиций. Проанализированы особенности формирования 
сальдо счета финансовых операций платежного баланса Украи- 
ны и прослежена динамика его отдельных статей, а также выяс- 
нены факторы, которые влияли на формирование сальдо счета 
финансовых операций в указанный период. Описаны некото-
рые диспропорции структуры платежного баланса Украины.

Ключевые слова: платежный баланс, счет текущих опе-
раций, счет финансовых операций, товарная структура экс-
порта и импорта, прямые иностранные инвестиции.

ANNOTATION
Ukrainian economy is characterized by high level of vulnerabi- 

lity to external shocks because it’s high level of openness and un-

favorable trade composition. Ukrainian exports strongly depend on 
world commodity prices and falling of world wheat, corn and steel 
prices may cause a deep crisis in balance of payments. In 2016 
National Bank of Ukraine declared transition to inflation targeting 
that is considered to be efficient monetary regime in mitigating ex-
ternal shocks. But still there are some negative trends in Ukrainian 
external sector that make the economy susceptible to adverse 
price shocks. In the article dynamics and composition of Ukrainian 
balance of payments in 2013–2018 is analyzed. During the period 
current account balance was negative except of 2015. The main 
determinant of current account deficit is deficit in goods trade. The 
drop of goods exports in 2014–2015 was caused by military con-
flict in Luhansk and Donetsk regions, loss of exporting enterprises 
on the territory of conflict, loss of temporarily occupied Crimea and 
introduction of trade sanctions against Ukrainian exporters by Rus-
sian Federation which was the main trade partner of Ukraine at the 
beginning of the period. The composition of Ukrainian exports has 
changed: the share of food and agricultural products has risen, 
while the share of tools and machinery has declined. The increase 
of goods imports in 2016–2018 was mainly driven by recovery of 
consumption and investment demand. Current account deficit may 
be acceptable to some extent if it is generated by high investment 
demand and covered by inflow of foreign direct investment. It the 
article estimation of acceptable Ukrainian current account deficit 
ratio by the criterion of foreign direct investment is given. It is re-
vealed that only during the period 2016–2017 FDI inflow covered 
current account deficit. The main determinants of financial account 
balance in Ukraine during 2013–2018 were difficulties of long 
term debt liabilities rollover of banks and nonfinancial companies 
caused by exchange rate crisis and military conflict, foreign direct 
investment inflows, emission of long term Eurobonds by public 
sector and macroeconomic stabilizing loans from foreign countries 
and international financial organizations.

Key words: balance of payments, current account, financial 
account, goods composition of exports and imports, foreign direct 
investment.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв'язок з важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Упродовж останніх де-
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сятиліть економіка України характеризується 
високим рівнем відкритості, що посилює її враз-
ливість до несприятливих зовнішніх збурень. Пе-
рехід до інфляційного таргетування та плаваю- 
чого валютного курсу в 2016 р. може послаби-
ти негативний вплив зовнішніх цінових шоків, 
проте низка диспропорцій у платіжному балансі 
України створює загрози для макроекономічної 
стабільності та може стати чинником посилення 
валютної кризи та кризи платіжного балансу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спирається автор. Проблеми збалан-
сованості зовнішнього сектору економіки, а та-
кож взаємозв’язки між динамікою платіжного 
балансу та іншими макроекономічними показ-
никами є предметом досліджень низки вітчиз-
няних економістів. Зокрема, С. Ніколайчук та 
Н. Шаповаленко використовуючи низку мето-
дів, визначили прийнятний рівень дефіциту 
поточного рахунку для економіки України [1],  
а також дослідили основні чинники, що впли-
вають на динаміку поточного рахунку в краї-
ні [2]. О. Черняк та В. Хом’як розглянули ме-
тоди та показники, що можуть сигналізувати 
про наближення кризи платіжного балансу, 
та сформували набір індикаторів, які найточ-
ніше інформують про ймовірність її настання 
у вітчизняній економіці [3]. В. Шевчук дослі-
див вплив політично вмотивованої економічної 
політики, що доводить наявність політичного 
ділового циклу, на динаміку поточного рахун-
ку платіжного балансу України [4]. Разом із 
тим тенденції формування платіжного балан-
су України впродовж п’яти років залишаються 
поза увагою дослідників.

Формулювання цілей статті (постановка зав- 
дання). Метою статті є виявлення основних тен-
денцій та оцінка рівня збалансованості зовнішньо-
го сектору економіки України в 2013–2018 рр., 

а саме платіжного балансу, а також з’ясування 
чинників, що впливають на зовнішньоекономіч-
ну рівновагу вітчизняної економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. У 2014–2018 рр. у зовнішньому сек-
торі економіки України відбулася низка струк-
турних зрушень, пов’язаних передовсім з утра-
тою частини території внаслідок окупації АРК 
Крим та військових дій РФ, переорієнтації віт- 
чизняних фірм на експорт продукції в країни ЄС,  
активізації короткострокової трудової міграції. 
Хоча в 2013 р. та починаючи з 2015 р. платіж-
ний баланс було зведено з профіцитом, проте  
у його структурі простежується низка диспро-
порцій. Зокрема, сальдо поточного рахунку було 
від’ємним упродовж вказаного періоду (рис. 1), 
крім 2015 р., коли дефіцит торговельного ба-
лансу був меншим, аніж надходження за стат-
тею «Вторинні доходи». Основним чинником 
від’ємного сальдо поточного рахунку є хроніч-
ний дефіцит торгівлі товарами. У 2015 р. його 
значення сягнуло мінімального за аналізований 
період рівня (-3,5 млрд дол.), що було зумовле-
но більш значними темпами скорочення імпорту 
порівняно з падінням експорту. Проте починаю- 
чи з 2016 р. відновилася негативна тенденція 
зростання дефіциту зовнішньої торгівлі това-
рами, який у 2016 р. становив 6,9 млрд дол.,  
а в 2018 р. – 12,6 млрд дол. [5]

У 2013 р. обсяг вітчизняного товарного екс-
порту скоротився порівняно з попереднім ро-
ком унаслідок погіршення зовнішнього попиту 
та несприятливої цінової кон’юнктури на зов- 
нішніх товарних ринках. Падіння товарно-
го експорту в 2014 р. на 14,5% (табл. 1) було 
зумовлене втратою виробничих потужностей 
та руйнуванням транспортної інфраструкту-
ри внаслідок розгортання воєнного конфлікту 
та тимчасової окупації АРК Крим та терито-

Рис. 1. Сальдо поточного рахунку платіжного балансу України в 2013–2018 рр.
Джерело: побудовано і розраховано автором за даними [5; 6]

 

 
 

-16,5 

-4,6 
1,6 

-1,3 

-2,4 -4,5 

-9,2 

-3,5 

1,8 

-1,4 
-2,2 

-3,6 

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

-18,0
-16,0
-14,0
-12,0
-10,0
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

% 

м
лр

д 
до

л.
 С

Ш
А

 

Сальдо поточного рахунку, млрд дол. США Сальдо поточного рахунку (у % до ВВП) 



5Приазовський економічний вісник

рій у Донецькій і Луганській областях, запро-
вадженням торговельних санкцій Російською 
Федерацією щодо українських виробників та 
погіршенням світової кон’юнктури. У 2015 р. 
товарний експорт з України прискорив падін-
ня до 29,9% р/р унаслідок зниження світових 
цін на зерно та чорні метали, нижчого вро- 
жаю 2014–2015 маркетингового року, продов- 
ження руйнування виробничої та транспорт-
ної інфраструктури через воєнні дії; стрімко 
знизився експорт продукції машинобудування  
до Росії через торговельні санкції. У 2016 р. 
продовжилася тенденція зниження вітчизня-
ного товарного експорту, який в абсолютних 
величинах скоротився до 33,5 млрд, дещо пе-
ревищивши значення 2005 р. Чинниками та-
кої несприятливої динаміки були низькі світо-
ві ціни на зерно, особливо у першій половині 
року, заборона, яку наклала Росія на транзит 
товарів з України через свою територію з 1 січ-
ня 2016 р., а також продуктове ембарго Росії 
щодо українських виробників та призупинен-
ня дії договору про зону вільної торгівлі СНД 
з Україною. Разом із тим у 2016 р. українські 
компанії виходили на нові ринки збуту, особли-
во варто відзначити зростання експорту продо-
вольства до країн Азії, Африки та ЄС [7].

У 2017 р. відновилося зростання товарного 
експорту завдяки сприятливій зовнішній ці-
новій кон’юнктурі на руду та продукцію ме-
талургійної галузі, а також високому врожаю 
зернових і технічних культур минулого року. 
Сприятлива тенденція нарощення вартісних по-
казників вітчизняного експорту продовжилася 

й у 2018 р. завдяки відносно сприятливим сві-
товим цінам на метали у першій половині року, 
зростанню експорту м’яса та молочної продук-
ції до ЄС. Проте експорт металургійної продук-
ції обмежувався через блокування Росією ван-
тажних перевезень в Азовському морі.

У товарній структурі експорту в 2013–2018 рр. 
простежується низка тенденцій, зокрема суттєво 
зросла частка експорту продовольчих товарів та 
сировини для їх виробництва з 28,8%до 42,9%, 
у 2015 р. сягнувши рекордних 45,4% (табл. 1). 
Ця тенденція була зумовлена зростанням валово-
го врожаю зернових та технічних культур, висо-
кими світовими цінами, виходом на нові ринки 
збуту в Азії, Африці та ЄС. Частка мінеральних 
продуктів, чорних та кольорових металів та ви-
робів із них, а також продукції хімічної промис-
ловості та пов’язаних із нею галузей знизилася, 
більше ніж удвічі скоротилася частка експор-
ту машин, устаткування, транспортних засобів  
та приладів, що свідчить про негативну тенден-
цію деіндустріалізації вітчизняного експорту.

Загалом у структурі товарного експорту 
України переважають товари проміжного спожи-
вання, частка яких у 2018 р. становила 78% [8].  
Це свідчить про збереження сировинної струк-
тури вітчизняного експорту та створює значні 
загрози для вітчизняної економіки у разі погір-
шення світової кон’юнктури на сировинні това-
ри. Водночас позитивною тенденцією останніх 
років є переорієнтація українських експортерів 
на нові ринки збуту в країнах Азії, Близького 
Сходу, Африки та розширення присутності на 
ринках країн ЄС.

Таблиця 1
Динаміка товарної структури експорту з України у 2013–2018 рр. (млн дол. США)

Найменування груп товарів 2013 2014 2015 2016 2017 2018
УСЬОГО, млн дол. США 59 106 50 552 35 420 33 560 39 701 43 345
Продовольчі товари та сировина для їх виробництва 17 040 16 670 14 478 15 250 17 739 18 595
Мінеральні продукти 6 306 5 291 2 672 2 391 3 517 3 884
Продукція хімічної та пов'язаних із нею галузей 
промисловості 5 070 3 730 2 436 1 832 2 052 2 381

Деревина та вироби з неї 2 004 1 954 1 540 1 510 1 647 1 966
Промислові вироби 846 704 503 463 575 649
Чорні й кольорові метали та вироби з них 16 793 14 953 9 164 8 099 9 889 11 403
Машини, устаткування, транспортні засоби та прилади 8 537 5 432 3 339 2 748 2 863 3 003
Різне 2 510 1 818 1 288 1 267 1 419 1 464
Структура, %
УСЬОГО 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Продовольчі товари та сировина для їх виробництва 28,8 33,0 40,9 45,4 44,7 42,9
Мінеральні продукти 10,7 10,5 7,5 7,1 8,9 9,0
Продукція хімічної та пов'язаних із нею галузей 
промисловості 8,6 7,4 6,9 5,5 5,2 5,5

Деревина та вироби з неї 3,4 3,9 4,3 4,5 4,1 4,5
Промислові вироби 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5
Чорні й кольорові метали та вироби з них 28,4 29,6 25,9 24,1 24,9 26,3
Машини, устаткування, транспортні засоби та прилади 14,4 10,7 9,4 8,2 7,2 6,9
Різне 4,2 3,6 3,6 3,8 3,6 3,4
Темп приросту експорту товарів, % до попереднього року  х -14,5 -29,9 -5,3 18,3 9,2
Джерело: складено за [8]
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Падіння обсягу товарного імпорту в Украї-
ну в 2014–2015 рр. на 29% і 32,6% відповід- 
но (табл. 2) було спричинене послабленням 
курсу гривні та скороченням внутрішнього ін-
вестиційного та споживчого попиту. Зниження 
імпорту в 2015 р. за всіма товарними групами 
також було зумовлене запровадженням додат-
кового імпортного збору, падінням купівельної 
спроможності населення та частковим імпорто-
заміщенням.

У 2016–2018 рр. відновилася тенденція зрос-
тання вартісних показників товарного імпорту. 
У 2016 р. дещо відновився внутрішній попит, 
пожвавився імпорт техніки сільськогосподар-
ського призначення та легкових автомобілів на 
тлі послаблення тарифних імпортних обмежень 
у зв’язку з набранням чинності Угоди про зону 
вільної торгівлі з ЄС. У 2017–2018 рр. продов- 
жилася тенденція зростання внутрішнього спо-
живчого та інвестиційного попиту, зокрема 
зростав імпорт техніки сільськогосподарсько-
го призначення на тлі необхідності оновлення 
основного капіталу у сільському господарстві, 
імпорт нових та особливо вживаних легкових 
автомобілів завдяки пільговим умовам їх роз-
митнення. Пожвавлення інвестиційного попи-
ту підтверджується динамікою частки засобів 
виробництва у структурі товарного імпорту за 
широкими економічними категоріями. Так, 
імпорт засобів виробництва у 2014 р. становив 
лише 12,6%, а в 2017–2018 рр. зріс до 19,1% 

та 18,4% відповідно [8]. Динаміка імпорту мі-
неральних продуктів у 2013–2018 рр. визна-
чалася зменшенням фізичних обсягів закупів-
лі природного газу з 28 млрд куб. м у 2013 р. 
до 10,6 млрд куб. м у 2018 р. [9; 10]. Проте  
в 2017–2018 рр. зріс обсяг імпорту вугілля внас- 
лідок торговельної блокади окремих регіонів 
Донецької та Луганської областей.

Упродовж 2013–2018 рр. відновилася нес- 
приятлива тенденція дефіциту поточного ра-
хунку платіжного балансу України. Якщо  
в 2013 р. цей показник становив -9,3% ВВП, 
то його відносне поліпшення у 2014–2015 рр. 
можна пояснити ефектом знецінення національ-
ної валюти. Проте повернення до від’ємного 
сальдо поточного рахунку в 2016–2018 рр. 
свідчить про дисбаланси зовнішнього сектору 
вітчизняної економіки. Прийнятний рівень де-
фіцитності сальдо поточного рахунку для еко-
номіки України, за оцінками С. Ніколайчука 
та Н. Шаповаленко, становить 3,2–5% [1]. За 
одним із підходів, дефіцит поточного рахунку 
є прийнятним, якщо він покривається надход- 
женнями прямих іноземних інвестицій (ПІІ), 
які є відносно стабільним джерелом фінансу-
вання порівняно з борговими зобов’язаннями. 
Перевищення дефіциту поточного рахунку його 
потенційного фінансування з допомогою ПІІ  
в 2008 та 2011 рр. стало одним із чинників 
поглиблення валютної кризи та кризи пла-
тіжного балансу в Україні [11]. За критерієм  

Таблиця 2
Динаміка товарної структури імпорту в Україну в 2013–2018 рр. (млн дол. США)

Найменування груп товарів 2013 2014 2015 2016 2017 2018
УСЬОГО, млн дол. США 81 234 57 680 38 875 40 502 49 364 55 954
Продовольчі товари та сировина для їх виробництва 8 181 6 025 3 413 3 863 4 265 5 016
Мінеральні продукти 21 180 15 254 11 186 8 075 11 971 13 562
Продукція хімічної та пов'язаних із нею галузей 
промисловості 13 042 10 310 7 540 8 297 9 575 10 425

Деревина та вироби з неї 2 199 1 466 935 1 033 1 148 1 321
Промислові вироби 3 881 2 615 1 750 1 957 2 128 2 574
Чорні й кольорові метали та вироби з них 4 552 3 208 1 898 2 192 2 878 3 430
Машини, устаткування, транспортні засоби та 
прилади 18 154 10 724 7 502 10 353 13 569 15 987

Різне 10 045 8 078 4 651 4 732 3 830 3 639
Структура, %       
УСЬОГО 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Продовольчі товари та сировина для їх виробництва 10,1 10,4 8,8 9,5 8,6 9,0
Мінеральні продукти 26,1 26,4 28,8 19,9 24,3 24,2
Продукція хімічної та пов'язаних із нею галузей 
промисловості 16,1 17,9 19,4 20,5 19,4 18,6

Деревина та вироби з неї 2,7 2,5 2,4 2,6 2,3 2,4
Промислові вироби 4,8 4,5 4,5 4,8 4,3 4,6
Чорні й кольорові метали та вироби з них 5,6 5,6 4,9 5,4 5,8 6,1
Машини, устаткування, транспортні засоби та 
прилади 22,3 18,6 19,3 25,6 27,5 28,6

Різне 12,4 14,0 12,0 11,7 7,8 6,5
Темп приросту товарного імпорту, % до попереднього 
року х -29,0 -32,6 4,2 21,9 13,3

Джерело: складено за [8]
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фінансування через ПІІ дефіцит сальдо по-
точного рахунку був прийнятним лише  
в 2016–2017 рр., тоді як у 2013–2014 рр.  
та в 2018 р. обсяг припливу ПІІ був недос- 
татнім (рис. 2). Варто також зазначити,  
що в 2015–2016 рр. значну частку припливу ПІІ  
становило переоформлення боргу банківсько-
го сектору в статутний капітал, прямі інвес-
тиції в реальний сектор економіки відновили-
ся лише в 2017 р.

Аналізуючи стан поточного рахунку, вар-
то відзначити зростання надходжень за стат-
тею «Оплата праці» із 6,8 млрд дол. у 2013 р.  
до 11,2 млрд дол. у 2018 р., що є результа-
том активізації процесів трудової еміграції з 
України. У короткостроковому періоді значний 
обсяг надходжень від трудових мігрантів дає 
змогу дещо компенсувати дефіцит зовнішньої 
торгівлі, проте водночас це генерує додатковий 
внутрішній споживчий попит на імпорт.

У 2013 р. сальдо фінансового рахунку було 
зведено з профіцитом 18,6 млрд дол. (табл. 3), 
що стало результатом значних за обсягами роз-
міщень уряду (4,8 млрд дол.) та збільшення 
надходжень за торговельними кредитами, спри-
чиненого зростанням кредиторської заборгова-
ності. Крім того, відносно високим порівняно  
з наступними роками було сальдо статті «Прямі 
інвестиції» (4 млрд дол.).

У 2014 р. дефіцит поточного рахунку супро-
воджувався дефіцитом фінансового рахунку, 
зумовленим початком воєнних дій на території 
України та погіршенням інвестиційного клі-
мату. Це суттєво обмежувало залучення бан-
ківським та реальним секторами ресурсів для 
фінансування виплат за попередніми позиками. 
Відплив капіталу за статтею «Портфельні ін-
вестиції» становив 2,7 млрд дол., зобов’язання 

приватного сектору скоротилися через погашен-
ня зовнішньої заборгованості за торговельними 
кредитами на 6,6 млрд дол. Приплив капіталу 
простежувався лише за статтею «Прямі інвес-
тиції» (299 млн дол.) та в результаті залучення 
державним сектором кредитів та макрофінансо-
вої допомоги, а також емісії єврооблігацій під 
гарантії уряду США [7].

Відплив капіталу за фінансовим рахунком 
знизився у 2015 р. до 1,2 млрд дол. унаслідок 
переважання чистого відпливу коштів за бор-
говими інструментами приватного сектору над 
залученнями державного сектору. Так, рефі-
нансування виплат приватного сектору за ра-
ніше залученими довгостроковими кредитами 
та облігаціями за рахунок нових позик стано-
вило лише 25%, зокрема банківського секто-
ру – 36%, реального сектору – 20% [7]. Прип- 
лив капіталу в державному секторі відбувся за 
рахунок одержання фінансування від Європейсь- 
кої Комісії, Світового банку, кредиту МВФ за 
програмою розширеного фінансування, емісії 
єврооблігацій на 1 млрд дол. під гарантії уря-
ду США, валютного свопу із центральним бан-
ком Китаю. Варто відзначити зростання чис- 
того припливу ПІІ в обсязі 3 млрд дол., з яких, 
проте, 75% надійшли в банківський сектор  
та були спричинені докапіталізацією банків ма-
теринськими установами.

У 2016 р. приплив капіталу за фінансовим 
рахунком відновився, сягнувши 2,6 млрд дол. 
за рахунок залучення фінансування за опера-
ціями приватного сектору та надходження ПІІ 
в обсязі 3,4 млрд дол., які здебільшого були 
спрямовані в банківський сектор та пов’язані 
з переоформленням боргу в статутний капі-
тал. Державний сектор здійснив чисті випла-
ти. Додатковим чинником залучення капіта-

Рис. 2. Сальдо поточного рахунку та приплив прямих  
іноземних інвестицій в Україну в 2013–2018 рр.

Джерело: побудовано автором за даними [5; 6]
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лу за фінансовим рахунком стало скорочення 
готівкової валюти в поза банківському секторі  
на 2,7 млрд дол.

У 2017 р. фінансовий рахунок було зведено  
з профіцитом завдяки активному залученню ва-
лютних ресурсів урядом на зовнішньому та вну-
трішньому валютному ринках (Україна отримала 
черговий транш від МВФ за програмою розширено-
го фінансування, макрофінансову допомогу Євро-
пейської Комісії, уряд емітував єврооблігації, чис-
те залучення за якими становило 1,3 млрд дол.). 
Припливу капіталу за фінансовим рахунком сприя- 
ли чисті надходження ПІІ на 2,6 млрд дол., які, 
проте, скоротилися порівняно з попереднім роком 
через завершення більшості програм із докапіталі-
зації банківського сектору [7].

Приплив капіталу за фінансовим рахунком 
продовжився у 2018 р. та становив 7,35 млрд дол. 
у результаті залучення ресурсів як державним, 
так і приватним сектором економіки. Зокрема, 
уряд розмістив єврооблігації на 2 млрд дол.  
та отримав кредит від ЄС та під гарантії Світо-
вого банку (1 млрд дол.). Надходження капіта-
лу у приватний сектор відбувалося за рахунок 
припливу ПІІ (2,5 млрд дол.), пожвавлення дов-
гострокового кредитування та зростання забор-
гованості за торговельними кредитами.

Варто відзначити, що в процесах урівнова-
ження дефіциту поточного платіжного балансу 
України знижується роль припливу ПІІ, запо-
зичення державного сектору залежать від про-
довження співпраці з МВФ, а процентна ставка 
за емітованими єврооблігаціями є надзвичайно 
високою, що створює загрози для подальшого 
рефінансування зовнішнього державного боргу. 
Зростання резервних активів є позитивною тен-
денцією, проте їх обсяг може бути недостатнім 
у разі несприятливого відпливу короткостроко-
вого капіталу або інших зовнішніх шоків.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Зага-
лом структура та динаміка платіжного балансу 

України в 2013–2018 рр. підтверджує високу за-
лежність вітчизняної економіки від зовнішньої 
кон’юнктури на товарних ринках. У структурі 
експорту продовжують домінувати товари про-
міжного споживання з низьким ступенем до-
даної вартості. Чинниками динаміки імпорту  
в указаний період були знецінення національної 
валюти, а також зміни споживчого та інвести-
ційного попиту. Слід наголосити, що зростання 
абсолютного та відносного показників від’ємного 
сальдо поточного рахунку не компенсується прип- 
ливом прямих іноземних інвестицій. Несприят- 
ливі зовнішні збурення, зокрема зниження сві-
тових цін на товари українського експорту, 
макроекономічна нестабільність у країнах – 
торговельних партнерах України, скорочення 
переказів від трудових мігрантів, продовження 
стримувальної політики ФРС та ЄЦБ, яке спри-
чинить відплив глобальної ліквідності з ринків 
країн, що розвиваються, може становити загрозу 
для врівноваження платіжного балансу України.
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ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

FINANCING OF SOCIAL SECUREMENT  
IN DECENTRALIZATION CONDITIONS

АНОТАЦІЯ
Розглянуто суть та складники соціального захисту. Визна-

чено зміст та необхідність процесу децентралізації фінансів. 
Проведено дослідження напрямів бюджетного фінансування 
соціальної сфери на державному рівні. Проаналізовано розпо-
діл видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення 
між державним бюджетом та бюджетами органів місцевого са-
моврядування у зведеному бюджеті України за останні шість 
років. Досліджено видатки на соціальний захист та соціальне 
забезпечення у видатках зведеного бюджету та ВВП в Україні  
в аналізованому періоді. Аналіз стану наповнення місцевих 
бюджетів в умовах децентралізації в останні роки засвідчив 
зростання доходів місцевих бюджетів, що створило додат-
кові умови до збільшення фінансування соціальної сфери  
з місцевих бюджетів. Розглянуто виконання місцевого бюджету 
Вінницької області. Досліджено видатки на соціальне забезпе-
чення в місцевих бюджетах Вінницької області. Розглянуто прог- 
ноз видатків Вінницького обласного бюджету, у тому числі  
на фінансування соціального захисту у Вінницькій області. 
Окреслено основні проблеми системи видатків державного  
бюджету, у тому числі й на соцзабезпечення. Обґрунтовано 
важливість удосконалення фінансування системи соціального 
захисту як важливого елемента державної політики.

Ключові слова: фінансування, соціальне забезпечення, 
видатки, місцеві бюджети, децентралізація.

АННОТАЦИЯ
Рассмотрены сущность и составляющие социальной за-

щиты. Определены содержание и необходимость процесса 
децентрализации финансов. Проведено исследование нап- 
равлений бюджетного финансирования социальной сферы 
на государственном уровне. Проанализировано распределе-
ние расходов на социальную защиту и социальное обеспе-
чение между государственным бюджетом и бюджетами орга-
нов местного самоуправления в сводном бюджете Украины  
за последние шесть лет. Исследованы расходы на социаль-

ную защиту и социальное обеспечение в расходах сводного 
бюджета и ВВП в Украине в рассматриваемом периоде. Ана-
лиз наполнения местных бюджетов в условиях децентрали-
зации в последние годы показал рост доходов местных бюд-
жетов, что создало дополнительные условия для увеличения 
финансирования социальной сферы из местных бюджетов. 
Рассмотрено выполнение местного бюджета Винницкой об-
ласти. Исследованы расходы на социальное обеспечение  
в местных бюджетах Винницкой области. Рассмотрен прог- 
ноз расходов Винницкого областного бюджета, в том числе 
на финансирование социальной защиты в Винницкой обла-
сти. Определены основные проблемы системы расходов го-
сударственного бюджета, в том числе и на соцобеспечение. 
Обоснована важность совершенствования финансирования 
системы социальной защиты как важного элемента государст- 
венной политики.

Ключевые слова: финансирование, социальное обеспе-
чение, расходы, местные бюджеты, децентрализация.

ANNOTATION
The nature and components of social protection are conside- 

red. The system of Ukrainian social protection is researched as 
a unity of the established social guarantees and the economic 
mechanism of their implementation. The content and necessity of 
the process of decentralization that provides the implementation 
of a system of measures aimed at the regulation and streamlining 
of powers between the state, regions and territorial communities, 
including the implementation and financing of social functions,  
is noted. The research of directions of budget financing of so-
cial sphere during the last three years at the state level has 
been carried out. The research of social sphere financial budget 
during the last three years at the state level has been carried out.  
The distribution of social protection and social security expendi-
tures between the state budget and local self-government budget 
in the consolidated budget of Ukraine for the last six years has 
been analyzed. The social protection and social security expen-
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ditures in the consolidated budget and GDP of Ukraine were in-
vestigated within the analyzed period. The analysis of the filling 
of the local budgets during the decentralization in recent years 
has shown an increase in local budget revenues. Growth of local 
budgets has taken place in all regions of Ukraine, which created 
additional conditions for increasing of the social financing from lo-
cal budgets. The implementation of the local budget of Vinnytsa 
region is considered. The social security expenditures have been 
explored in local budgets of Vinnytsa region during the last four 
years. The forecast of the Vinnytsa region budget expenditures 
is studied, including social protection financing in Vinnytsa region 
for 2020–2021. The main problem of the state budget system inc- 
luding inflation and rising debt of the state is described. The article 
proves the importance of the financing of the social protection sys-
tem improving as an important element of public policy. It is subs- 
tantiated that the improvement of financial provision of the social 
protection system of the population requires the stimulation of mul-
tichannel financing by the state activation of the direction of finan-
cial flows of business entities in the social sphere. The conclusions 
and substantiated proposals made will make it possible to solve 
the urgent problems of social securement financing in conditions 
of decentralization.

Key words: financing, social securement, expenditures, local 
budgets, decentralization.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Розпочата в Україні де-
централізація передбачає реалізацію системи 
заходів, спрямованих на врегулювання й упоряд-
кування повноважень між державою, регіонами 
та територіальними громадами, у тому числі 
в частині реалізації та фінансування соціаль- 
них функцій. Сьогодні результативність надан-
ня та фінансування соціальних послуг зале-
жить від ефективності діяльності регіональних 
і місцевих органів влади та їхньої спроможнос-
ті виконувати взяті на себе визначені повнова-
ження й обов’язки в умовах децентралізації. 
Разом із тим процеси реформування соціальної 
політики здійснюються паралельно з процесом 
стратегічного вибору найбільш ефективної мо-
делі розвитку системи соціального захисту, що 
призводить до втрат та зниження результатив-
ності діяльності системи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спираються автори. У наукових пра-
цях багато уваги присвячено питанням функціо- 
нування, розвитку і фінансування соціальної 
сфери, визначення її сутності. Теоретичні та 
методичні засади соціального захисту населен-
ня та вдосконалення шляхів його фінансуван-
ня розглядають такі вітчизняні науковці, як 
О.В. Степанова [3], А.А. Дюк [4], Л.В. Лисяк [5]  
та багато інших. Під час дослідження викорис-
тано діалектичний та загальнонаукові методи 
пізнання: теоретичного узагальнення (під час 
виділення основних проблем системи видатків 
державного бюджету), аналізу і синтезу (для дос- 
лідження системи соціального захисту); методи 
статистичного аналізу (для вивчення тенден-
цій та динаміки наповнення місцевих бюджетів  
в умовах децентралізації та видатків на соціаль-
не забезпечення); метод прогнозування (для об-
ґрунтування прогнозу видатків Вінницького об-

ласного бюджету, у тому числі й на фінансування 
соціального захисту); системного аналізу (для виз- 
начення напрямів та перспектив удосконалення 
фінансування системи соціального захисту).

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується озна-
чена стаття. Незважаючи на численні дослі-
дження у даній сфері, невирішеною проблемою 
є побудова ефективної системи фінансування 
соціального захисту, яка б відповідала можли-
востям вітчизняного бюджету. В Україні збіль-
шилася кількість безробітних, безпритульних, 
непрацездатних, соціально незахищених про-
шарків населення, що вимагає від держави за-
безпечення соціальних гарантій та організації 
ефективної соціальної підтримки цих верств, 
помітного підвищення потенціалу соціальної 
сфери для забезпечення необхідних умов са-
мозбереження та розвитку людини. Ситуація  
в Україні постійно змінюється, що вимагає пос- 
тійних досліджень у сфері соціального захисту.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Соціальний захист в Україні визна-
чається як система державних гарантій щодо за-
безпечення прав громадян на соціальну допомогу 
і підтримку. Державою захист надається через 
установлені в законодавчому порядку соціальні 
гарантії та економічний механізм їх реалізації. 
Бюджетне фінансування соціального захисту  
та соціального забезпечення населення в нашій 
країні здійснюються сьогодні відповідно до по-
ложень ст. 87–91 Бюджетного кодексу України  
за рахунок державного та місцевих бюджетів [1].

Соціальний захист населення включає в себе 
комплекс економічних, соціальних та правових за-
ходів, які покликані забезпечити рівні можливості 
громадянам країни для підтримання певного рів-
ня життя, а також підтримку окремих соціальних 
груп населення. Соціальний захист слід розгляда-
ти з кількох позицій: як матеріальне забезпечення 
громадян похилого віку; у разі втрати працездат-
ності (тимчасової, часткової, повної); у разі втрати 
годувальника; при народженні й похованні осіб, 
по догляду за дітьми та хворими людьми; як пере-
розподільні відносини, у процесі яких відбуваєть-
ся формування й використання суспільних фондів 
споживання; як нормативно-правове регулювання 
норм, прав та обов’язків громадян України на їх 
матеріальне забезпечення.

Важливою умовою поліпшення рівня та якос- 
ті життя населення будь-якої країни, у тому 
числі й України, яка за мету ставить побудо-
ву соціально орієнтованої ринкової економіки, 
є наявність розвинутої соціальної сфери. Зміст 
соціальної сфери діяльності визначений Конс- 
титуцією України й ураховує інтереси як кож-
ної окремої людини, так і всіх соціальних груп 
і верств суспільства, створює умови для досяг-
нення нового рівня життя, охорони здоров’я 
людини, зростання духовного і фізичного по-
тенціалу, забезпечення соціальної захищенос-
ті населення. Конституція України гарантує 
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також необхідні умови для розвитку всіх на-
цій, відсутність криз і конфліктів між людьми, 
створення необхідних соціально-економічних 
умов для життя людей. Діяльність у соціальній 
сфері спрямована на формування ініціативної, 
творчої особистості, на розвиток української 
культури і культури національних меншин.

Напрями бюджетного фінансування соціаль-
ної сфери протягом останніх трьох років на дер-
жавному рівні показано на рис. 1.

Аналіз свідчить, що розподіл видатків дер-
жавного бюджету України на соціальний за-
хист та соціальне забезпечення у 2015–2017 рр. 
здійснюється нерівномірно і практично у незмін-
ному співвідношенні. Найбільший обсяг коштів 
спрямовується на фінансування освіти, соціаль-
ний захист та медицину. Видатки на соціаль-
ний захист із державного бюджету в 2017 р. 
становлять 5,85% загального обсягу фінансу-
вання, що порівняно з 2015 р. на 0,6% більше. 
Проте обсяги державного фінансування не є до-
статніми для реформування системи соціально-
го захисту населення. Найменше з державного 
бюджету фінансуються комунальне господарст- 
во та культурний розвиток – 4,2% загального 
обсягу фінансування у 2015 р. та 3,5% у 2017 р. 
Їх обсяг залишається на критичному рівні, не-
зважаючи на всі зусилля влади модернізувати 
дані структурні напрями соціальної сфери.

В Україні триває процес перебудови дер-
жавних фінансів, розпочатий у 2014–2015 рр.  
у напрямі їх децентралізації. Відповідно до 
Концепції реформування місцевого самовря-
дування та територіальної організації влади 
в Україні, основними повноваженнями орга-
нів місцевого самоврядування базового рівня  
у сфері соціального захисту населення визна-
чено забезпечення розвитку об’єктів соціально-
го та культурного призначення та надання со-
ціальної допомоги через територіальні центри. 
Структурні підрозділи територіальних органів 
центральних органів виконавчої влади на базо-
вому рівні вповноважені також надавати низку 
послуг соціального захисту населення, зокрема 
здійснювати виплату пенсій, субсидій, компен-
сацій, забезпечувати надання пільг тощо.

Розподіл видатків на соціальний захист та 
соціальне забезпечення між державним бюдже-
том та бюджетами органів місцевого самовряду-
вання в Україні впродовж 2012–2017 рр. предс- 
тавлено в табл. 1.

Дані таблиці показують, що розподіл видат-
ків державного та місцевих бюджетів України  
на соціальний захист та соціальне забезпечення 
за аналізований період здійснюється нерівно-
мірно і практично у незмінному співвідношенні. 
Щодо місцевих бюджетів, то ситуація протилеж-
на державному бюджету. З огляду на розширення  

Рис. 1. Напрями бюджетного фінансування соціальної сфери  
протягом 2015–2017 рр. на державному рівні, млн грн

Джерело: розроблено за даними [2]

 

Таблиця 1
Видатки державного та місцевих бюджетів на соціальний захист  
та соціальне забезпечення в Україні, млрд грн, 2012–2017 рр.

Видатки 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Державного бюджету 50,1 56,6 57,4 72,7 106,3 89,699
Місцевих бюджетів 75,3 88,5 80,6 103,6 152,0 107,241
Зведеного бюджету 125,4 145,1 138,0 176,3 258,3 242 163

Джерело: складено на основі [4]
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з 2015 р. повноважень органів місцевого само-
врядування, за січень-вересень 2017 р. порів-
няно із січнем-вереснем 2015 р. зросла частка 
видатків на соціальний захист та соціальне за-
безпечення: на ці цілі у січні-вересні 2017 р.  
витрачено 107,241 млрд грн, що майже в 2,3 рази 
більше, ніж за січень-вересень 2015 р.

Динаміка частки видатків зведеного бюдже-
ту України на соціальний захист та соціальне 
забезпечення у загальній сумі видатків зведено-
го бюджету та у ВВП має загальну тенденцію до 
зростання (табл. 2).

Аналіз показав, що в 2016 р. частка видат-
ків на соціальний захист та соціальне забезпе-
чення у ВВП та у видатках зведеного бюджету 
досягла найвищого рівня та становила відповід- 
но 10,84% та 30,91%.

Незважаючи на те що останніми роками 
спостерігалася тенденція до зростання частки 
видатків на соціальне забезпечення та захист, 
аналіз видатків проекту бюджету на 2019 р. 
показує зворотну тенденцію: частка видатків 
державного бюджету в проекті зросла з 55%  
до 58%, а частка місцевих видатків зменши-
лася з 45% до 42% [2]. У структурі видатків 
державного бюджету 2019 р. відсутні серйозні 
зміни порівняно з 2018 р. Основну частку ста-
новлять соціальний захист та соціальне забез-
печення, громадський порядок, безпека та судо-
ва влада, оборона й загальнодержавні витрати.

Аналіз стану наповнення місцевих бюдже-
тів в умовах децентралізації в останні роки за-
свідчив той факт, що протягом січня-травня 
2018 р. доходи місцевих бюджетів зросли до 
89,7 млрд грн Приріст надходжень до відповідно-
го періоду 2017 р. – 24,1%, або 17,39 млрд грн. 
Зростання місцевих бюджетів відбулося в усіх ре-
гіонах України – від 180 млн грн у Чернівецькій 
області до 1,9 млрд грн у Дніпропетровській. Бюд- 
жет міста Києва зріс на 2,8 млрд грн Темпи зрос-
тання доходів відносно 2017 р. зафіксовано у Пол-
тавській (+30,4%), Донецькій (+28,0%), Сумській 
(+27,9%), Тернопільській (+27,0%) областях.

Також за цей період зросли й доходи місцевих 
бюджетів 665 ОТГ, які становили 7,43 млрд грн. 
Їх приріст – 64,8%, або 2,92 млрд грн. Із роз-
рахунку на одного жителя середній показник 

власних доходів 665 ОТГ збільшився з 802,2 грн  
до 1 322,1 грн (+519,9 грн) [4]. Зростання доходів 
місцевих бюджетів у всіх областях теоретично 
створило додаткові умови до збільшення фінан-
сування соціальної сфери з місцевих бюджетів. 
Для прикладу розглянемо Вінницьку область  
і виконання місцевого бюджету у Вінницької об-
ласті за останні чотири роки (табл. 3).

Аналіз показав, що податкові надходження  
в 2017 р. порівняно з 2014 р. у Вінницькій облас-
ті зменшилися. Фінансування зарубіжних країн 
Вінницької області в 2017 р. не передбачалося, 
а в 2016 р. було виділено 11 660,1 тис. грн. Ви-
датки та їхю частку на соціальне забезпечення 
в місцевих бюджетах Вінницької області відоб- 
ражено в табл. 4.

Аналіз показує, що частка видатків на со-
ціальний захист та соцзабезпечення у загаль-
ній сумі видатків за 2014 р. становила 0,99%,  
а за 2017 р. – 12,5%, також зріс і абсолютний 
показник витрат місцевих бюджетів Вінницької 
області на соціальний захист та соціальне за-
безпечення. Тобто можна сказати, що реформа 
фінансів діє, бачимо реальне збільшення фінан-
сування соціальної сфери за рахунок місцевих 
бюджетів.

Відповідно до частини четвертої статей 21, 76  
Бюджетного кодексу України, Стратегії збалан-
сованого регіонального розвитку Вінницької 
області на період до 2020 р., затвердженої Рі-
шенням 38 сесії обласної ради 6-го скликання  
від 24 червня 2015 р. № 893, та з метою якіс-
ного процесу формування обласного бюджету 
та інших місцевих бюджетів області на 2019 р. 
установлено прогноз видатків обласного бюд- 
жету на 2020 р. у сумі 3 325 695 677 грн,  
на 2021 р. – у сумі 3 604 519 322 грн [7].

Відбулося схвалення прогнозу обласного бюд- 
жету на 2020–2021 рр. (табл. 5).

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Протя-
гом аналізованого періоду 2012–2017 рр. здійсню-
валися вагомі видатки бюджету на соціальний за-
хист та соціальне забезпечення (18,92%, 21,9%, 
18.7%, 18%, 22,2%, 17,2%). Але, незважаючи 
на це, цих коштів хронічно не вистачає, щоб ви-
рішити нагальні проблеми у цій сфері. Не вирі-

Таблиця 2
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення у видатках  

зведеного бюджету та ВВП в Україні протягом 2012–2017 рр.

Роки Видатки зведеного 
бюджету, всього, млрд грн

ВВП,  
млрд грн

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення
всього, 

млрд грн
частка у загальній сумі видатків 

зведеного бюджету,%
частка  

у ВВП,%
2012 492,4 1408,9 125,4 25,5 8,90
2013 505,8 1454,9 145,1 28,69 9,97
2014 523,1 1566,7 138,0 26,38 8,81
2015 679,9 1979,4 176,3 25,93 8,91
2016 835,6 2383,2 258,3 30,91 10,84
2017 1,094 3946,9 242 163 37 9,7

Джерело: розроблено на основі [3]
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шує питання й розпочатий процес децентраліза-
ції державних фінансів. З урахуванням інфляції 
та зростанням боргів держави відзначимо, що до 
основних проблем системи видатків державного 
бюджету можна віднести такі: проблема оптимі-
зації через недовиконання за всіма статтями ви-
датків; обсяг централізованих капітальних вкла-
день є недостатнім, а пріоритетними вважаються 
державні програми у соціальній сфері: розвиток 
освіти, охорони здоров’я, оборони та соціально-
культурної інфраструктури регіонів.

Однією з вагомих причин хронічного бюд- 
жетного недофінансування сфери соціального 
захисту та соціального забезпечення є обтяже-
ність системи соціального захисту населення  
в Україні значною кількістю пільг та переважно 
відсутністю адресності під час надання допомо-
ги населенню. Експерти оцінюють загальну вар-
тість пільг, закріплених чинним законодавством 
України, від 3,8 до 5,8 млрд дол. США на рік [7].

В Україні вдосконалення фінансування сис-
теми соціального захисту є важливим елемен-
том державної політики, адже в умовах складної  
фінансово-економічної та політичної ситуації 
стрімко знижуються рівень життя громадян, їх за-
йнятість, доступність суспільних благ. Також сьо-
годні для України, як і інших європейських країн, 
характерними є загострення демографічних чин-
ників, збільшення людей пенсійного віку на тлі 
зниження кількості працездатних осіб. При цьому 

в Україні значна частка населення працездатного 
віку офіційно не працює, що, відповідно, знижує 
загальну суму внесків до страхових фондів.

Фінансове забезпечення соціального захисту 
населення України з кожним роком в абсолют-
ному розмірі збільшується, водночас фінансові 
можливості держави є обмеженими з огляду на 
необхідність здійснення політики оптимального 
податкового навантаження на суб’єктів господа-
рювання. Тому вдосконалення фінансового забез-
печення системи соціального захисту населення 
потребує стимулювання державою багатоканаль-
ного фінансування, активізації спрямування 
фінансових потоків суб’єктів господарювання у 
соціальну сферу. Потрібно впровадити програми 
розвитку ринку праці, підвищення рівня життя 
населення, забезпечення мінімальної заробітної 
плати, здійснення заходів соціального забезпе-
чення для тих, хто його потребує.

Держава повинна дотримуватися принципів 
самозабезпечення економічно активної частини 
населення, тобто створення умов для того, щоб 
працююча особа мала змогу заробляти стільки, 
скільки дозволяють її здібності та ініціатива, 
забезпечувати себе та свою сім’ю.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Аналіз проекту бюджету за видатками на 2019 рік. Офіс 

з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді 

Таблиця 4
Видатки на соціальне забезпечення в місцевих бюджетах  

Вінницької області, тис. грн, 2014–2017 рр.
Показники 2014 2015 2016 2017

Всього доходів 8 551 828,8 11 268 739,9 14 304 447,0 7 932 399, 9
Всього видатків: 8 526 773,9 11 082 112,6 13 830 267,6 7 922 671, 7
у тому числі видатки на соціальний захист 
та соцзабезпечення 85255,5 226,9 584071,9 990469,0

частка у загальній сумі видатків,% 0,99 0,002  4,2 12,5
Джерело: побудовано за даними [4]

Таблиця 3
Місцеві бюджети Вінницької області, тис. грн 

Показники 2014 2015 2016 2017 
Податкові надходження 2 584 369,3 3 069 667,3 4722602,5 1 749 876,319
Неоподатковані надходження 470 831,7 607 444,1 836 212,3 118 250,340
Доходи від операцій із капіталом 44 893,8 96 805,8 62 957,7 78 600,000
Від урядів зарубіжних країн та міжнародних 
організацій – 1 438,4 11 660,1 –

Цільові фонди 11 177,3 15 141,5 17 996,3 8 930,500
Разом доходів 3 111 272,2 3 790 497,1 5 651 428,8 7607680,874
Офіційні трансферти від органів державного 
управління 5 440 556,6 7 478 242,8 8 653 018,3 1 848 183,278

Всього доходів 8 551 828,8 11 268 739,9 14 304 447,0 3 803 840,437
Разом видатків 8 511 752,8 10 998 922,4 13 713 347,1 3794272,107
Міжбюджетні трансферти 15 021,1 83 190,3 116 920,5 1 848 183,278
Всього видатків 8 526 773,9 11 082 112,6 13 830 267,6 838086,570
Кредитування 10 682,2 15 666,3 16 226,6 9606,578 
Профіцит 14 372,7 170 960,9 457 952,8 687992,993
Джерело: побудовано за даними [4]
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ANNOTATION
The concept of knowledge management, which has become popular 

in the management thought of developed countries, has significantly 
changed the perception of traditional economic processes, bringing 
to the forefront the intelligence of employees and intangible assets 
of enterprises. The main economic prerequisite for the emergence 
of the need for “knowledge management” was the transformation of 
knowledge into a valuable market asset and the desire of enterprises 
and organizations to use it to enhance their competitive advantages. 
The current stage of development of society is characterized by a huge 
amount of accumulated knowledge, even in narrow subject areas.  
An interesting and paradoxical situation has arisen: on the one 
hand, an individual is not able to cover the whole mass of existing 
knowledge; on the other hand, humanity is constantly replenishing 
them in expanding volume with ever increasing speed. This causes 
an urgent need for the formation of a special methodology that will 
allow the search and use of new knowledge with lower heuristic costs 
while increasing the likelihood of achieving the goal. There was a need 
to manage the creative potential of the creators of new knowledge. 
Although the term “knowledge management” in recent decades has 
become very popular abroad, very often its categorical framework is 
vague – knowledge management is identified if not directly then by 
meaning and usage, with intellectual capital management, sometimes 
with R&D management.

Key words: knowledge management, American approach, 
European approach, Asian approach, performance of TNCs.

АНОТАЦІЯ
Концепція управління знаннями, яка стала популяр-

ною в управлінській свідомості розвинених країн, дозволила 
докорінно змінити уявлення про традиційні економічні про-
цеси, виділивши інтелект працівників і нематеріальні активи 
підприємств. Головною економічною передумовою для ви-
никнення потреби в «управлінні знаннями» було перетворен-
ня знань на цінний ринковий актив і прагнення підприємств  
і організацій використовувати його для зміцнення своїх кон-
курентних переваг. Сучасний етап розвитку суспільства 
характеризується величезним обсягом накопичених знань, 
навіть у вузьких тематичних областях. Створювалася цікава  
і парадоксальна ситуація: з одного боку, людина не в змозі  
покрити всю масу існуючих знань, з іншого боку, людство постій- 
но поповнює їх у зростаючому обсязі зі збільшенням швидкості.  
Це обумовлено гострою необхідністю сформулювати спеціальну 
методологію, яка дозволить шукати і використовувати нові знан-
ня з меншими евристичними витратами, одночасно збільшуючи 
ймовірність досягнення мети. Виникла потреба в управлінні 
творчим потенціалом самих творців нових знань. Незважаючи 
на те, що термін "управління знаннями" став дуже популярним за 
кордоном за останні десятиліття, його категоріальні рамки час- 

то нечіткі – управління знаннями ідентифікується, якщо не без-
посередньо, з точки зору змісту та використання, з управлінням 
інтелектуальним капіталом, іноді з управлінням НДДКР.  
Перебуваючи на стику декількох наукових дисциплін і маючи 
яскраво виражений прикладний підтекст, управління знання-
ми набуло популярності серед економістів серед науковців, 
чиї дослідження були більш присвячені теоретичним основам 
концепції, а практикуючі менеджери, намагаючись впрова-
дити у свої компанії конкретні інструменти управління знан-
нями, підвищити ефективність роботи підприємств, фахівців 
у галузі технічних наук, досліджувати створення необхідної 
інфраструктури інформаційно-комунікаційних технологій для 
формування процесів управління знаннями.

Ключові слова: управління знаннями, американський 
підхід, європейський підхід, азіатський підхід, результативність 
діяльності ТНК.

АННОТАЦИЯ
Ставшая популярной в управленческой мысли 

развитых стран концепция управления знаниями позволила 
существенно изменить представления о традиционных 
экономических процессах, выдвигая на передний план 
интеллект сотрудников и неосязаемые активы предприятий. 
Главной экономической предпосылкой возникновения 
потребности в «управлении знаниями» послужило 
превращение знания в ценный рыночный актив и стремление 
предприятий и организаций использовать его для усиления 
своих конкурентных преимуществ. Современный этап 
развития общества характеризуется огромным объемом 
накопленных знаний даже в узких тематических областях. 
Создалась интересная и парадоксальная ситуация: с одной 
стороны, отдельный индивидуум не в состоянии охватить всю 
массу существующих знаний, с другой стороны, человечество 
постоянно их пополняет в расширяющемся объеме со 
все большей скоростью. Этим обусловливается острая 
необходимость в формировании специальной методологии, 
которая позволит вести поиск и использование новых знаний 
с меньшими эвристическими затратами при одновременном 
повышении вероятности достижения поставленной цели. 
Возникла потребность управления творческим потенциалом 
самих создателей новых знаний. Хотя термин «управление 
знаниями» в последние десятилетия стал очень популярен за 
рубежом, очень часто его категориальные рамки расплывчаты –  
управление знаниями отождествляется, если не напрямую, 
то по смыслу и словоупотреблению, с управлением 
интеллектуальным капиталом, иногда с управлением НИОКР.

Ключевые слова: управление знаниями, американский 
подход, европейский подход, азиатский подход, результатив- 
ность деятельности ТНК.
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Formulation of the problem. Experts believe 
that there is no ideal management model since each 
company is unique. The firm should look for its 
own model. The factors that determine the choice of 
the management model include: firm size; product 
description; nature of the external environment. 
From the point of view of the latter factor, the 
following management models are distinguished: 
a model of rational intrafirm management in a 
calm external environment; management model 
in a fairly dynamic and diverse market; model in 
the conditions of dynamic scientific and technical 
progress; model of adaptation to spontaneously, 
unexpectedly arising under the influence of the 
external environment, problems. Firms are in 
the process of constantly searching for their 
management model. This is a continuous process, 
as the firm itself and the external environment 
are constantly changing.

Analysis of recent research and publications. The 
scientific analysis of the creation, dissemination, and 
implementation of knowledge at the TNC level and 
its individual theoretical and practical issues have 
been studied in works by D. Andrussen, N. Bonis, 
S.M. Klimov, R. Coase, B. Lev, B.B. Leontiev, 
L.I. Lukicheva, B.Z. Miller, I.V. Pronina, T. Stewart, 
R. Thyssen, and others. The problems of increasing 
the international competitiveness of TNCs in the 

world market of knowledge were considered in the 
works of E. Broking, L.G. Glushko, V.Yu. Zubko,  
R. Kaplan, A.N. Kozireva, D. Norton, A. Pulik, 
M. Meloin, L.V. Postanagov, K. Sweeby, K. Taylor, 
L. Edwinson, and others. However, many scientific 
issues remain unresolved regarding the identification 
of the main elements of the new universal model 
of knowledge management of TNCs, which would 
include a strong interconnection of all the necessary 
components.

Formulation of the article. The main purpose of 
the article is to analyse the specific characteristics 
of the American, European, and Asian models of 
the knowledge management system.

Presentation of the main research material. 
Cross-cultural similarities and differences between 
the American, Japanese, European, Chinese, and 
Ukrainian approaches to knowledge management 
(hereinafter – KM) are clearly presented in Table 1,  
which considers such distinctive features as 
mission, mentality, ideal type, and embodiment of 
knowledge, mechanism, purpose, focus, strategy, 
process, means and metaphor of KM. Let us 
analyse different approaches to KM.

At the heart of the American approach to KM 
is the idea that knowledge, capital, and labour are 
strategic sources of stable competitive advantage 
for companies, industries, and for nations as a 

Table 1
Cross-cultural similarities and differences among knowledge management approaches

Approaches to knowledge management
Characteristic 

features of 
approaches to KM

American European Chinese Japanese Ukrainian

Mission Succeed, which 
means exist

Get practical 
experience, so 
exist

Love and 
therefore exist

Study, then 
exist

Observe, which 
means exist

Mentality Individualism Constructivism Group Pragmatism Dualism
The ideal type of 
knowledge Knowledge-resource Knowledge power Knowledge 

relationship
Knowledge 
kindness

Knowledge 
relationship

Embodiment Knowledge base Agents of 
knowledge

Companies 
that create 
knowledge

Knowledge 
life

Knowledge 
experience

Mechanism of KM Knowledge economy Knowledge as 
discourse

Culture of 
knowledge

Management 
based 
knowledge 

On the stage of 
formation

Aim Benefits in the near 
term Legitimacy Long-term 

advantage Wisdom
Tracking results 
is more important 
than goal setting

Focus Explicit, coded 
knowledge

Situational 
knowledge

Hidden 
knowledge 

Useful 
knowledge Hidden knowledge

Strategy Using again Politization Creativity of 
changes Integration

Strategy of 
the reforms of 
approbation

Process Rationalism Design depending 
on the situation

Vision 
Emotion Trust 
Care

Context On the stage of 
the formation

Facilities Technologies of the 
market

Identity, meaning, 
participation, 
discussion

Socialization WRS Model On the stage of 
the formation

Metaphor We tear those fruits 
that hang low Tell the stories Grow ba

We benefit 
for ourselves 
and the team

No one is 
indispensable

Source: created on the basis of [1, p. 399; 2, p. 91–100]
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whole. In the United States, the main practical 
directions in the U.S. relate to the collection, 
distribution, reuse, measurement of already 
existing “coded” knowledge and information, 
that is, the compilation and use of the knowledge 
base. Practitioners study information systems as 
a means of collecting and disseminating “explicit” 
knowledge; companies measure the success of KM 
in terms of the size of profits from investing in 
knowledge. KM is formed in market conditions, 
with the application of concepts and terms of the 
market, and the main work falls on the shoulders 
of “knowledge manager” and its subordinates, 
thus, a great deal of accent is placed on the role 
of the individual. The American scientist R. Cole 
calls it “American competitive individualism.”  
In the US, KM is conducted through technology, in 
the language of the economy, while social factors, 
power and conflicts are given little attention. 
KM is perceived as a new way of action, with a 
new rational look at the tools and systems, and 
not on people and processes. The main feature of 
the knowledge economy in the United States is 
precisely the processing of information. European 
and Asian approaches are completely different 
from the American one.

Thus, in the Japanese approach, unlike the 
American one, it is believed that the most valuable 
knowledge is the “hidden” knowledge contained 
in the personal experience of a person. The main 
emphasis is on creating new knowledge, which, in 
the long run, is a source of innovation. Creating 
new knowledge, being a dynamic process in which 
a person is included, cannot be controlled through 
command and control. On the contrary, new 
knowledge appears if a context is created for mutual 
understanding. In Japan, this context is called “ba” 
(translated from Japanese – a place). “Ba”, a part 
of which is individuals, generates devotion to the 
idea, ideals, as well as relationships in which social 
interaction and creativity are important. Within 
the framework of “ba”, knowledge is created 
according to the steps that represent the stages of 
transforming “hidden” knowledge into “explicit” 
and vice versa: socialization, externalization, 
combination, and internalization (the model SECI 
I. Nonaki and H. Takeuchi). The transformation of 
knowledge takes place in a spiral, up and down from 
individual to the group, to different levels of the 
organization, forming a network of interactions. 
The driving forces of “ba” and this transformation 
process are the culture of mutual trust and concern, 
“the culture of knowledge.” As the philosopher 
Nishida says: “I love, and therefore, I exist.” It 
should be noted that the dominant feature of the 
Japanese mentality is groupism, whose roots go 
deep into national traditions [3, p. 54–57].

The European approach is based on the 
philosophical ideas of such thinkers as M. Foucault, 
J. Habermas, M. Heidegger, F. de Saussure, 
C. Marx, and L. Wittgenstein. Knowledge is not 
considered either as an abstract mental substance 
or as a personal “conviction, confirmed by facts,” 

but rather as “competing versions, histories.” Thus, 
knowledge is constructed on the basis of the situation, 
depending on the “historical, socio-material and 
cultural context.” The division of knowledge into 
“hidden”/“explicit” in the European style is not as 
important as in American and Japanese. The focus 
is on the fragile, multi-semantic, contradictory, 
rhetorical, and collective nature of knowledge, 
that is, the multiplicity of meanings is inherent 
in knowledge, which is one of the basic principles 
of deconstructivism. Knowledge and work related 
to them are considered discourses. Discourse is 
thought of as speech, inscribed in a communicative 
situation and, therefore, as a category with a more 
distinct social content. Discourse does not arise in a 
vacuum, it is not easy to describe it with the help of 
complex technologies, culture cannot always be an 
intermediary. Discourse arises in conditions where 
various levels of power, institutions, skill, and 
collective knowledge are interwoven. As a result, 
there is a need for a clear approach to conflict 
resolution, ensuring legitimacy. KM is a political 
discourse that helps individual groups of agents 
with the knowledge to create strategies and allocate 
resources [4, p. 45–49].

Chinese approach. Like 2000 years ago, the 
Chinese philosopher Confucius is still considered 
the conductor of the highest wisdom, because 
he collected, interpreted, and spread knowledge. 
Speaking in the modern language of KM, the 
Chinese thought too transcendentally and could 
not realize the market value of knowledge. 
“I study, it means I exist” – it is knowledge, 
according to ancient Chinese philosophy, is 
one of the main virtues and makes a person a 
man. Despite the fact that in Confucianism, the 
approach to knowledge and methods of knowledge 
was pragmatic, until the recent transformation 
of China into a socialist market economy of 
knowledge, knowledge was considered a virtue 
for attaining wisdom within oneself, that is, for 
cultivating oneself and managing the family and 
the state. When the Chinese realized that their 
old and new competitors had long been driving 
knowledge “in a new way,” a new Wuli-Shili-Renli 
(WSR) concept was created, rooted in Confucius. 
It coexists with three aspects of knowledge 
management – the material and technical aspect 
(Wuli in translation means “objective existence”), 
managing the process of cognitive-constructive 
knowledge acquisition (Shili – human activity) 
and managing social and political relations 
between those who know (Renli – relations). In 
the Chinese approach, the main thing in KM is to 
provide all workers with methodology, techniques, 
and skills, create a flexible organizational 
structure, opportunities for communication, and 
then leave agents to create knowledge, share and 
apply them as it suits them. When taking these 
steps, the Chinese think least of all about the fact 
that there is knowledge, what are its typology and 
nature. The Chinese knowledge context described 
by the WSR model gives equal importance to 
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both technological and institutional dimension, 
making an obvious emphasis on integration. 
Chinese scientists are looking for an integrated 
approach that would synthesize technology, 
human knowledge, and institutional initiatives. 
The Chinese focus on context and relationships, 
not on objects and categories [5, p. 48–56].

Ukrainian approach. KM as science in Ukraine 
is now only beginning to attract the attention of 
researchers. Consider the cross-cultural features of 
KM in Ukraine (Table 1). Traditionally, there were 
several points of view about the types of Russian 
mentality, namely Westernism, Slavophilism, 
and Eurasianism. The influence of Westernism, 
which representatives were P.Ya. Chaadayev, 
A.I. Herzen, V.G. Belinsky, and others, was 
particularly strong among the intelligentsia and 
entrepreneurs who perceived some of the features 
of a purely Western mentality (desire for freedom, 
individualism, pragmatism, etc.).

Slavophiles (A.S. Khomyakov, I.V. Kireyevsky, 
K.S. Aksakov, etc.) believed that Russia has its 
own way of development, its own way of thinking, 
based on its originality, patriarchy, conservatism, 
and Orthodoxy. The basis of this mentality is the 
social form of management.

Eurasianism does not deny the influence on 
the Russian mentality of both the West and the 
East. From Asia, Ukraine has absorbed the form 
of group thinking – groupism, and from Europe – 
individualism. Groupism and individualism are two 
qualities that form the basis of the Russian mentality. 
However, in our country, groupism is very different 
from Japanese groupism, which is based on a high 
level of discipline, loyalty, and dedication.

In our country, verbal communication is of 
particular importance, and only during such 
communication, there is the exchange of “hidden” 
knowledge and the creation of new knowledge. 
Most people prefer to share knowledge orally – at 
meetings, in communities. Knowledge is considered 
to be deeply personal, intimate, and therefore, it 
is difficult to transfer them since Ukraine has 
not developed a culture of trust. The formation of 
mechanisms and controls for “explicit” knowledge 
is also difficult due to insufficient development 
of telecommunication technologies. The next 
obstacle to the development of KM in Ukraine is 
such a distinguishing feature as the preference 
for a short-term result of a long-term goal. One 
of the scholars wrote about this characteristic 
national feature. This feature is contrary to 
the strategic meaning of KM – increasing the 
intellectual potential in the long term.

In our country, an attitude towards a person 
is being shaped as a unique source of knowledge 
and experience. Unfortunately, many people still 
act and think according to the Stalinist principle 
“no one is indispensable.” Attitudes toward 
knowledge as a non-alternative resource are only 
beginning to emerge in Russian practice; we are 
in the process of testing existing approaches and 
accumulating experience.

Analysing the similarities and differences 
between approaches to KM, we see that in the USA 
knowledge management is conducted through 
technology, in the language of the economy, while 
less attention is paid to social factors, power and 
conflicts. In Japan, the emphasis is on “implicit” 
knowledge, on the production of new knowledge, 
and technology is only a means to transfer and 
store it. The difference between the American 
and European approaches lies in the fact that 
Americans view politics, power, and conflict as 
harmful to the functioning of the organization: 
“if the struggle begins to determine who owns the 
knowledge, then the project is doomed.” In the 
European approach, such questions are not too 
important, as well as the division of knowledge 
into “explicit” and “hidden”. In China, the 
approach to KM is centralized and integrated, that 
is, it synthesizes technology, human knowledge, 
and institutional initiatives.

Conclusions. Experts believe that there is no 
ideal management model since each company is 
unique. The firm should look for its own model. 
The factors that determine the choice of the 
management model include: firm size; product 
description; nature of the external environment. 
From the point of view of the latter factor, the 
following management models are distinguished: 
a model of rational intrafirm management in a 
calm external environment; management model 
in a fairly dynamic and diverse market; model in 
the conditions of dynamic scientific and technical 
progress; model of adaptation to spontaneously, 
unexpectedly arising under the influence of the 
external environment, problems. Firms are in 
the process of constantly searching for their 
management model. This is a continuous process, 
as the firm itself and the external environment 
are constantly changing.
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АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ УКРАЇНИ  
З КРАЇНАМИ АФРИКИ У 2009–2018 РОКАХ

ANALYSIS OF FOREIGN TRADE IN GOODS OF UKRAINE  
WITH AFRICAN COUNTRIES IN 2009–2018

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто та проаналізовано обсяги зовнішньої 

торгівлі України з країнами Африки в 2009–2018 рр. Проана-
лізовано географічну структуру зовнішньої торгівлі товарами 
України. З’ясовано, які африканські країни є найбільшими ім-
портерами українських товарів та з яких країн регіону Україна 
імпортує найбільше товарів. Визначено основні групи товарів, 
що експортує та імпортує Україна в процесі торгівлі з держава-
ми Африки. З’ясовано, з якими країнами спостерігалися най-
більші та найменші темпи приросту експорту й імпорту товарів 
у 2018 р. порівняно з 2017 р. Визначено, яку роль відіграють 
окремі країни Африки в географічній структурі зовнішньої тор-
гівлі товарами України. Досліджено динаміку зміни обсягів тор-
гівлі між Україною та країнами регіону за останнє десятиліття. 
Визначено основні причини зміни обсягів експорту та імпорту 
товарів України з африканськими державами. Обґрунтовано 
необхідність диверсифікації географічної структури експорту 
та імпорту України. Виявлено основні тенденції трансформа-
ції африканських країн, що сприяють збільшенню торговель-
ної співпраці з ними. Визначено, що найбільш перспективним 
напрямком збуту українських товарів серед країн Африки  
є держави Субсахарського регіону. Встановлено найбільш 
перспективні галузі української економіки щодо майбутнього 
експорту товарів до держав Африки. Визначено основні напря-
ми сприяння держави українським компаніям щодо їх виходу  
на ринки Африки.

Ключові слова: зовнішня торгівля, експорт, імпорт, това-
ри, диверсифікація географічної структури, ринок збуту.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены и проанализированы объемы внеш-

ней торговли Украины со странами Африки в 2009–2018 гг. 
Проанализирована географическая структура внешней тор-
говли товарами Украины. Выяснено, какие африканские стра-
ны являются наибольшими импортерами украинских товаров 
и из каких стран региона Украина импортирует товары больше 
всего. Определены основные группы товаров, которые экспор-
тирует и импортирует Украина при торговле с государствами 
Африки. Выяснено, с какими странами наблюдались наиболь-
шие и наименьшие темпы приросты экспорта и импорта това-
ров в 2018 г. по сравнению с 2017 г. Определено, какую роль 
играют отдельные страны Африки в географической структуре 
внешней торговли товарами Украины. Исследована динамика 

изменения объемов торговли между Украиной и странами ре-
гиона за последнее десятилетие. Определены основные при-
чины изменения объемов экспорта и импорта товаров Украины 
с африканскими государствами. Обоснована необходимость 
диверсификации географической структуры экспорта та им-
порта Украины. Выделены основные тенденции трансфор-
мации африканских стран, которые содействуют увеличению 
торгового сотрудничества с ними. Определено, что наиболее 
перспективным направлением сбыта украинских товаров сре-
ди стран Африки являются государства Субсахарского реги-
она. Установлены наиболее перспективные отрасли украинс- 
кой экономики относительно будущего экспорта товаров  
в государства Африки. Определены основные направления 
содействия государства украинским компаниям относительно 
их выхода на рынки Африки.

Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, импорт, 
товары, диверсификация географической структуры, рынок 
сбыта.

ANNOTATION
The volume of foreign trade of Ukraine with African countries  

in 2009–2018 is reviewed and analyzed in the article. The geo-
graphical structure of foreign trade in goods of Ukraine is analyzed. 
It was found out which African countries are the largest importers 
of Ukrainian goods and from which countries of the region Ukraine 
imports the most. The main groups of goods that Ukraine exports 
and imports when trading with African countries are defined.  
It was found out which countries had the highest and the lowest 
rates of growth in exports and imports of goods in 2018 compared  
with 2017. The individual roles of African countries they play in 
the geographical structure of Ukraine’s foreign trade in goods are 
justified. It has been found out with which countries of the region 
foreign trade relations were established in 2018. The dynamics of 
changes in the volume of trade between Ukraine and the countries 
of the region over the past decade has been studied. The main 
reasons for the change in the volume of Ukrainian exports and im-
ports of goods with African countries are identified. The main ten-
dencies in foreign trade of Ukraine with the countries of Africa are 
revealed. It has been substantiated, that geographical structure of 
exports and imports of Ukraine should be diversified. The main 
trends in the transformation of African countries that contribute to 
increasing trade cooperation with these countries are highlighted. 
The regional features of Ukraine’s trade with African countries are 
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distinguished. It has been determined that the most promising di-
rection of sales of Ukrainian goods among African countries are 
the states of the Sub-Saharan region. The most promising sectors 
and branches of the Ukrainian economy for the future export of 
goods to African countries have been established. The main prob-
lems of today's trade of Ukraine with these countries are found out. 
The main directions of state assistance to Ukrainian companies 
regarding their entry into African markets have been determined. 
The main opportunities of Ukrainian companies to enter and con-
solidate in African markets have been distinguished.

Key words: foreign trade, export, import, goods, diversifica-
tion of the geographical structure, outlet.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. У сучасних економічних 
умовах жорсткої міжнародної конкуренції на 
світових ринках товарів та послуг зовнішня 
торгівля є важливим інструментом реалізації 
зовнішньоекономічної політики держави. Роз-
виток зовнішньої торгівлі забезпечує державу 
необхідними товарами та послугами, сприяє 
реалізації надлишків товарів та послуг на іно-
земних ринках та, як наслідок, збільшенню ва-
лютних надходжень до бюджету країни.

Однак сьогодні зовнішня торгівля України ха-
рактеризується відсутністю дієвої зовнішньотор-
говельної інфраструктури, сировинним характер 
експорту, залежністю економіки від країн – екс-
портерів енергоносіїв та деяких матеріальних ре-
сурсів. До того ж у зв’язку з військово-політичним  
конфліктом з Росією, яка є важливим торговель-
ним партнером України, постає необхідність ди-
версифікації експорту та імпорту, тому розши-
рення співпраці з іншими країнами, у тому числі 
й з країнами Африки, у сфері зовнішньої торгівлі 
є актуальним завданням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спираються автори. Питання зов- 
нішньоторговельних орієнтирів завжди було 
актуальним, а тому його постійно досліджу-
вали і досліджують зарубіжні та вітчизняні 
вчені, серед яких варто відзначити: Р. Верно-
на, Ч. Джонсона, І. Кірцнера, П. Кругмана, 
А. Маршалла, Дж. Міля, Б. Оліна, М. Познера, 
Д. Рікардо, А. Сміта, Р. Солоу, Е. Чемберліна, 
Й. Шумпетера, Ф. Хайєка, Г. Хамела, Е. Хек-
шера, Дж. Хікса, О. Білоруса, Б. Губського, 
Т. Циганкової, Д. Лук’яненка, Ю. Пахомова, 
А. Поручника, Ю. Солодковського, А. Кісельо-
ва [1] та багатьох інших. Незважаючи на ве-
лику кількість досліджень, спрямованих на ви-
рішення проблеми диверсифікації географічної 
структури зовнішньої торгівлі України, на разі 
існує небагато наукових праць щодо перспектив 
співпраці України з країнами Африки, тому  
це питання є дуже актуальним.

Формулювання цілей статті (постанов-
ка завдання). Метою дослідження є вивчення  
та аналіз основних тенденцій у зовнішній тор-
гівлі товарами України з країнами Африки  
в 2009–2018 рр., визначення перспективних 
напрямів україно-африканського торговельного 
співробітництва.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Зовнішньоторговельна діяльність 
для економіки України є головним джерелом 
валютних надходжень до бюджету, матері-
альною основою відносин з іншими країнами  
і важливим складником економічної та зовніш-
ньої безпеки держави. За визначенням А.П. Ки-
сельова, зовнішня торгівля – це специфічний 
сектор економіки окремої держави, суб'єктами 
якого є підприємницькі структури, пов'язані  
з реалізацією товарів (послуг, ідей) на зарубіж-
них ринках і частини зарубіжного товару на на-
ціональному ринку [1].

Станом на 2017 р. торгівля України з краї- 
нами Африки є досить незначною порівняно  
з обсягами торгівлі з країнами інших регіонів,  
що можна побачити на рис. 1.

Таким чином, у географічній структурі зо-
внішньої торгівлі України країни Африки ви-
переджають лише Австралію з країнами Океа-
нії. Проте за обсягами експорту країни Африки 
випереджають ще й країни Америки (4 047,7  
та 1 207,9 млн дол. США відповідно), що свідчить 
про важливість цих країн для економіки України 
саме як ринків збуту вітчизняної продукції [2].

У 2018 р. Україна мала зовнішньоторговельні 
зв’язки із 47 країнами Африки. При цьому екс-
порт товарів здійснювався в усі країни, а імпорт 
товарів – із 45 країн Африки (у Джибуті та Чад 
Україна лише експортувала товари). Водночас 
варто зазначити, що порівняно з 2017 р. Украї-
на розширила географію експорту та імпорту то-
варів. Так, із 2018 р. Україна експортує товари  
в Бурунді та імпортує товари із ЦАР та Еритреї [3].

Основними статтями експорту України до 
країн Африки є сільськогосподарська продук-
ція (здебільшого зернові та соняшникова олія) 
та чорні метали (здебільшого прокат і напівфа-
брикати зі сталі) [4]. Станом на 2018 р. най-
більшими імпортерами української продукції 
серед держав регіону є північно-африканські 
країни: Єгипет (1 557 млн дол. США, що ста-
новить майже 38% від загального експорту 
до африканських країн), Туніс (392 млн дол. 
США), Алжир (390,8 млн дол. США), Марок-
ко (363,2 млн дол. США), Лівія (325,7 млн дол. 
США). Щодо положення даних країн у загаль-
ній географічній структурі експорту, то Єгипет 
займає 10-е місце, Туніс – 31-е, Алжир – 32-е, 
Марокко – 34-е, Лівія – 39-е місце. Порівняно 
з 2017 р. найбільшими темпи приросту експор-
ту були із Зімбабве (+2 077,9%), Екваторіаль-
ною Гвінеєю (+593%), Об’єднаною Республікою 
Танзанія (+536,8%), Чадом (+490,3%) та Ма-
лаві (+490,1%). Водночас найбільше зменшен-
ня в експорті товарів до африканських країн 
спостерігалося із Замбією (-87,5%), Сейшель-
ськими Островами (-72%), Сомалі (-63%), Руан- 
дою (-58,8%) та ПАР (-56,5%). Загалом темп рос-
ту експорту до країн регіону становив 101,9% [3].

Ключовими товарами імпорту України з 
країн Африки є агропромислова продукція: 
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тютюнова сировина, какао-боби, какао-паста, 
чай, кава, цитрусові, риба морожена тощо [5].  
З-поміж країн Африканського континенту  
в 2018 р. Україна найбільше купувала товарів у 
Гани (156,2 млн дол. США), ПАР (135,9 млн дол. 
США), Гвінеї (118,5 млн дол. США) та Єгипту 
(96,8 млн дол. США). Щодо положення даних 
країн в загальній географічній структурі екс-
порту, Гана посідає 44-е місце, ПАР – 48-е, 
Гвінея – 51-е, Єгипет – 55-е місце. Порівняно  
з 2017 р. найбільшими темпи росту імпорту 
були з Того (191 270,7%), Беніном (1 531,8%), 
Сомалі (635,6%), Реюньйоном (469,8%) та Кон-
го (468,8%). Водночас найбільше зменшення  
в імпорті товарів із країн Африки спостерігало-
ся з Південним Суданом (-98,4%), Сьєрра-Лео-
не (-96%), Ліберією (-92,2%), Анголою (-72,2%)  
та Мозамбіком (-55,9%). Загалом темп прирос-
ту імпорту з країн регіону становив +5,3%.

Загалом за загальним обсягом торгів-
лі України з іншими країнами Єгипет за-
ймає 16-е місце (1 653,9 млн дол. США), 
Туніс – 43-є (415,6 млн дол. США), Ал-
жир – 45-е (411,2 млн дол. США), Марокко – 
49-е (406,1 млн дол. США), Лівія – 52-е місце 
(325,8 млн дол. США).

Щодо сальдо зовнішньої торгівлі, то най-
більшим воно є з Єгиптом (+1 460,4 млн дол. 
США, 2-е місце в загальному рейтингу країн), 
Алжиром (+370,4 млн дол. США, 15-е міс-
це), Тунісом (+370,4 млн дол. США, 16-е міс-
це), Лівією (+325,6 млн дол. США, 21-е місце) 
та Марокко (320,4 млн дол. США, 22-е міс-
це). З-поміж африканських країн станом на 
2018 р. Україна має найменше сальдо з ПАР 

(-101,7 млн дол. США, 146-е місце зі 169 кра-
їн), Гвінеєю (-99,2 млн дол. США, 145-е місце), 
Ганою (-83,6 млн дол. США, 142-е місце), Мала-
ві (-42,1 млн дол. США, 133-є місце) та Зімбаб-
ве (-12,2 млн дол. США, 125-е місце). Україна 
мала від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі та-
кож із Ботсваною (-0,9 млн дол. США), Замбі-
єю (-0,8 млн дол. США), Бурунді (-0,4 млн дол. 
США) та Мадагаскаром (-0,1 млн дол. США). 
З іншими державами Африки Україна мала до-
датне сальдо зовнішньої торгівлі товарами [3].

Згідно з рис. 2, обсяги торгівлі України 
з країнами Африки збільшувалися в 
2009–2012 та 2015–2018 рр. й досягли свого 
максимуму в 2012 р. Щодо експорту, то його 
обсяги збільшувалися в 2009–2012, 2013–2014  
та 2015–2018 рр. Максимального обсягу екс-
порт товарів з України до країн Африки досяг 
у 2012 р. (5 638,2 млн дол. США), мінімально-
го – у 2009 р. (2 627,8 млн дол. США). Водночас 
імпорт товарів з африканських держав збільшу-
вався в 2009–2011 та 2016–2018 рр. Найбіль-
шим він був у 2011 р. (940,6 млн дол. США), 
найменшим – у 2016 р. (553,9 млн дол. США).

Значне збільшення експорту в 2012 р. (май-
же на 69%) було зумовлене подіями Арабської 
весни. Саме в 2012 р. українські компанії ак-
тивізувалися на ринках північно-африкан-
ських країн: Єгипту, Алжиру, Лівії, Марокко, 
Тунісу, які є нашими основними торговель-
ними партнерами в Африці. Із цим чинником 
пов’язується й скорочення імпорту з країн Аф-
рики. Через військову агресію РФ та пов’язані 
з нею процеси в українській економіці обся-
ги зовнішньої торгівлі з африканськими дер-

Рис. 1. Географічна структура зовнішньої торгівлі  
товарами України за 2017 р. (млн дол. США)

Джерело: складено авторами на основі [2]
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жавами в 2015 р. скоротилися приблизно  
на 1 373 млн дол. США, причому здебільшо-
го за рахунок зменшення експорту. Ще одним 
чинником зменшення експорту стало знижен-
ня цін та втрата конкурентоспроможності ук- 
раїнських металургів та виробників міндобрив  
на світовому ринку в 2012–2015 рр., що при-
звело до різкого зменшення поставок до низ-
ки країн Субсахарської Африки (переважно  
до країн Гвінейської затоки) [6]. Нині спосте-
рігається тенденція до збільшення обсягів тор-
гівлі товарами з країнами Африки, проте темпи 
приросту є невеликими (приблизно 2,4%) [2].

Протягом останніх десятиліть у країнах Аф-
рики спостерігаються певні зміни, які перетво-
рюють регіон на один із найперспективніших 
ринків збуту для українських товарів, що є особ- 
ливо актуальним питанням у контексті сучас-
ної обмеженості доступу до ринків країн СНД, 
куди до 2014 р. вивозилася приблизно третина 
українських товарів, що експортувалися.

По-перше, країни Субсахарської Африки (ССА) 
вже тривалий час демонструють найвищі темпи 
зростання населення, від яких суттєво відстає міс-
цеве виробництво. За оцінками ООН, сукупна чи-
сельність населення регіону становить приблизно 
1 млрд жителів, і до 2050 р. воно має подвоїтися.

По-друге, збільшення чисельності жителів 
відбувається здебільшого за рахунок швидкої 
урбанізації. При цьому спостерігається тенден-
ція до утворення нових та зростання старих 
портових і столичних міст у великі агломера-
ції, що сприяє розвитку торгівлі за рахунок 
кращої логістики в таких містах. До того ж 
великі агломерації задовольняють більшу час-

тину попиту на продовольство за рахунок ім-
порту, адже агровиробництво в сільських 
районах більшості країн ССА залишається ар-
хаїчним і малопродуктивним як з об’єктивних,  
так і з суб’єктивних причин.

По-третє, темпи економічного зростання  
в Субсахарській Африці стабільно випереджа-
ють швидкість приросту населення, що свід-
чить про збільшення платоспроможності як са-
мих країн регіону, так і місцевих жителів [6]. 
За даними Світового банку, у 2017 р. до топ-10  
найбільш динамічних економік світу увійшли 
три африканські країни, а очолювала цей спи-
сок Ефіопія, економіка якої в 2017 р. зросла  
на 8,2%. До десятки також увійшли Танзанія 
та Джибуті (7,2% та 7% відповідно) [4].

Тому вважаємо, що ринки африканських 
країн є дуже перспективними, особливо щодо 
нарощування обсягів експорту продукції агро-
промислового комплексу: пшениці, кукурудзи, 
м’яса птиці, свинини (крім мусульманських 
країн), молочної продукції тощо.

Ще одним перспективним сегментом українсь- 
кого експорту до країн Субсахарської Африки  
є фармацевтичний. Регіон є великим імпортером 
ліків, обсяги закупівель яких стрімко зростають:  
із 4,1 млрд євро в 2011 р. до 6,9 млрд євро в 2015 р.

Також цілком імовірним є нарощування обся-
гів експорту до держав Африки й продукції ма-
шинобудування, оскільки в даних країнах спо-
стерігається зростання попиту на авіапродукцію, 
електричні машини та обладнання, сільськогоспо-
дарські машини та обладнання, вагони тощо [6].

Проблемами є відсутність стратегії виходу  
на африканські ринки як на рівні підприємств, 

Рис. 2. Динаміка зовнішньої торгівлі України  
з країнами Африки в 2009–2018 рр. (млн дол. США)

Джерело: складено авторами на основі [2]
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так і на загальнонаціональному рівні, а також не-
довіра багатьох українських компаній до африкан-
ських партнерів. Тому держава має співпрацювати 
з країнами регіону в контексті обговорення умов 
торгівлі, сприяти участі українських компаній  
у міжнародних виставках (особливо в тих, що 
проходять у регіоні), інвестуванню в дані країни,  
у тому числі у створення своїх представництв.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Таким 
чином, протягом 2009–2018 рр. обсяги торгів-
лі України з країнами Африки збільшувалися  
в 2009–2012 та 2015–2018 рр. В інші ж періоди 
обсяги торгівлі зменшувалися.

Максимального значення обсяги торгівлі 
України з африканськими державами досягли 
в 2012 р. (6 489,5 млн дол. США), мінімально-
го – у 2009 р. (3 245,4 млн дол. США).

Обсяги експорту до країн регіону збільшувалися 
в 2009–2012, 2013–2014 та 2015–2018 рр. Макси-
мального обсягу експорт товарів з України до кра-
їн Африки досяг у 2012 р. (5 638,2 млн дол. США), 
мінімального – у 2009 р. (2 627,8 млн дол. США). 
Водночас імпорт товарів з африканських держав 
збільшувався в 2009–2011 та 2016–2018 рр. Най-
більшим він був у 2011 р. (940,6 млн дол. США), 
найменшим – у 2016 р. (553,9 млн дол. США).

Зміни обсягів зовнішньої торгівлі з країна-
ми Африки були спричинені подіями Арабської 
весни, військовою агресією РФ та пов’язаними 
з нею процесами в українській економіці, зни-
женням цін та втратою конкурентоспроможнос-
ті українських металургів та виробників мін- 
добрив на світовому ринку.

Нині спостерігається тенденція до збільшен-
ня обсягів торгівлі товарами з країнами Афри-
ки (приблизно 2,4% приросту в 2018 р. порів-
няно з 2017 р.).

Сьогодні ринки Африки є одними з найпер-
спективніших для збуту українських товарів, 
оскільки в країнах регіону спостерігаються 
тенденції до зростання чисельності населення 
(здебільшого за рахунок швидкої урбанізації)  
й збільшення платоспроможності як самих 
країн регіону, так і місцевих жителів завдяки 
тому, що темпи економічного зростання випе-
реджають швидкість приросту населення.

Тому ринки африканських країн є дуже пер-
спективними, особливо щодо нарощування обся-
гів експорту продукції агропромислового комп-
лексу, фармацевтичної галузі, машинобудування.

Уважаємо, що сьогодні пошук нових ринків 
збуту для вітчизняної продукції є особливо ак- 
туальним питанням у контексті обмеження до-
ступу до ринків країн СНД, куди до 2014 р. виво-
зилася приблизно третина українських товарів на 
експорт. Держава має співпрацювати з країнами 
Африки щодо обговорення умов торгівлі, сприяти 
участі українських компаній у міжнародних вис- 

тавках та їх інвестуванню в країни регіону задля 
спрощення подальшого виходу на місцеві ринки 
та закріплення свого положення на них.
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МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА:  
СУТНІСТЬ, ОСНОВНІ СКЛАДНИКИ ТА ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ 

КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE:  
ESSENCE, MAIN COMPOUNDS AND SOURCES  

FOR COMPETITIVE ADVANTAGES

АНОТАЦІЯ
У статті розкрито сутність міжнародної конкурентоспро-

можності підприємства, основні її складники та джерела фор-
мування конкурентних переваг. Розвиток світової економіки, 
що характеризується глобалізацією ринків, посиленням конку-
ренції, зближенням та відкритістю міжнародних ринків, спричи-
нив дослідження сутності, основних чинників впливу та оцінки 
міжнародної конкурентоспроможності підприємства. Протис- 
тояння серед підприємств, що функціонують на міжнародних 
ринках, може призвести як до їх розвитку, так і до кризових 
ситуацій, тому актуальним питанням сьогодення є пошук кон-
курентних переваг підприємства, які є підґрунтям для міжна-
родної конкурентоспроможності підприємства. Незважаючи 
на велику теоретичну базу з питань міжнародної конкуренто-
спроможності підприємства, досі не існує єдиного універсаль-
ного підходу до визначених джерел конкурентних переваг для 
підвищення рівня міжнародної конкурентоспроможності під- 
приємства. Сьогодні питання міжнародної конкурентоспромож-
ності підприємства потребує дослідження в економічній науці з 
урахуванням виявлення та формування конкурентних переваг.

Ключові слова: міжнародна конкурентоспроможність під-
приємства, конкурентна перевага, макроекономічні чинники, 
глобальна конкуренція, світовий ринок.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрыта сущность международной конкурен-

тоспособности предприятия, основные ее составляющие и 
источники формирования конкурентных преимуществ. Раз-
витие мировой экономики характеризуется глобализацией 
рынков, усилением конкуренции, сближением и открытостью 
международных рынков, что вызвало исследование сущности, 
основных факторов влияния и оценки международной конку-
рентоспособности предприятия. Противостояние среди пред-
приятий, функционирующих на международных рынках, может 
привести не только к развитию, но и к кризисным ситуациям, 
поэтому актуальным вопросом сегодня является поиск конку-
рентных преимуществ предприятия, которые являются осно-

вой для международной конкурентоспособности предприятия. 
Несмотря на большую теоретическую базу по вопросам меж-
дународной конкурентоспособности предприятия, до сих пор 
не существует единого универсального подхода к определен-
ным источникам конкурентных преимуществ для повышения 
уровня международной конкурентоспособности предприятия. 
На сегодняшний день вопрос международной конкурентоспо-
собности предприятия требует исследования в экономической 
науке с учетом выявления и формирования конкурентных  
преимуществ.

Ключевые слова: международная конкурентоспособ-
ность предприятия, конкурентное преимущество, макроэконо-
мические факторы, глобальная конкуренция, мировой рынок.

АNNOTATION
The development of the world economy, characterized by the 

globalization of markets, increased competition, convergence and 
openness of international markets led to study nature, the main 
influence factors and assessment of international competitiveness. 
Search for sources of competitive advantages that are influenced 
by internal and external factors are the basis for a competitive busi-
ness strategy and create a level of international competitiveness. 
Confrontation among enterprises operating in international mar-
kets can lead both to their development and to crisis situations. 
Therefore, current issues of today are the search for competitive 
advantages of the enterprise, which are the basis for the interna-
tional competitiveness of the enterprise. The purpose of the article 
is to comprehend the essence of the international competitiveness 
of the enterprise through generalization of approaches to its inter-
pretation and search of competitive advantages. In modern condi-
tions of the turbulent environment, the main criterion for the suc-
cessful functioning of economic entities in the world market is the 
level of their international competitiveness. Competitiveness of an 
enterprise in the international market forms its abilities and com-
petencies which can become competitive advantages. The search 
for competitive advantages is carried out in six main processes 
that create the value of the product from technology to service. 
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International competitiveness – comparative (as amended leading 
competitors and markets) and systematically identified emerging, 
developing and inside-resistant ability of producers to methodical 
complex build their own competitive advantages for fast and eco-
nomical providing international benefits and the planned advance 
world market leaders in favor of better meet (within the framework 
of legal, ethical and environmental norms) material and social 
needs (workers, consumers, investors, own Ikk) Each resear- 
cher interprets the concept from different perspectives, first consid-
er the international competitiveness position of compliance enter-
prise performance requirements of international markets, including 
the main factors that shape the competitive edge in the internation-
al market. The international competitiveness of individual enter-
prises is manifested when they enter the international market with 
their own products. The level of international competitiveness of 
the company is influenced by two groups of factors – external and 
internal. The influence of international factors on the competitive-
ness of the enterprise is direct, as it interacts directly with foreign 
business entities. Each has its competitive advantage of resources 
and market position on the world market are determined by the 
number of competitive advantages, their significance and duration 
of the life cycle of competitive advantage. The greater the number 
of unique, hard-to-copy competitive advantage and the duration 
of their life cycle, the stronger strategic position of the company.

Key words: international competitiveness of the enterprise, 
competitive advantage, macroeconomic factors, global competi-
tion, world market.

Постановка проблеми у загальному вигля-
ді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. Розвиток світової 
економіки, що характеризується глобалізацією 
ринків, посиленням конкуренції, зближенням 
та відкритістю міжнародних ринків, спричи-
нили дослідження сутності, основних чинників 
впливу та оцінки міжнародної конкурентоспро-
можності підприємства. Пошук джерел конку-
рентних переваг, які формуються під впливом 
внутрішніх та зовнішніх чинників, становить 
основу конкурентної стратегії підприємства та 
формує рівень міжнародної конкурентоспро-
можності підприємства. Протистояння серед 
підприємств, що функціонують на міжнародних 
ринках, може призвести як до їх розвитку, так 
і до кризових ситуацій, тому актуальним питан-
ням сьогодення є пошук конкурентних переваг 
підприємства, які є підґрунтям для міжнарод-
ної конкурентоспроможності підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної проб- 
леми і на які спираються автори. Проблемам 
підвищення міжнародної конкурентоспромож-
ності підприємства присвячено праці багатьох 
зарубіжних та вітчизняних учених: Г. Азоє-
ва, І. Багієва, В. Базилевича, Л. Балабанова, 
А. Гальчинського, Т. Загорної, Н. Задорожної, 
О. Зозульова, Ф. Котлера, М. Портера, А. Стрік- 
ленда, Р. Уотермена, А. Філіпенко та ін. Не-
зважаючи на велику теоретичну базу з питань 
міжнародної конкурентоспроможності підпри-
ємства, досі не існує єдиного універсального 
підходу до визначених джерел конкурентних 
переваг для підвищення рівня міжнародної 
конкурентоспроможності підприємства. Сьо-
годні питання міжнародної конкурентоспро-
можності підприємства потребує дослідження в 

економічній науці з урахуванням виявлення та 
формування конкурентних переваг.

Формулювання цілей статті (постановка зав- 
дання). Метою статті є осмислення сутності 
міжнародної конкурентоспроможності підпри-
ємства через узагальнення підходів до її трак-
тування та пошуку конкурентних переваг. Для 
досягнення поставленої мети проаналізуємо 
поняття міжнародної конкурентоспроможнос-
ті підприємства, виокремимо основні чинники 
її формування та розглянемо підґрунтя для її 
формування та розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. У сучасних умовах турбулентно-
го зовнішнього середовища основним критерієм 
успішного функціонування суб’єктів господарю-
вання на світовому ринку є рівень їхньої між-
народної конкурентоспроможності. Конкурен-
тоспроможність підприємства на міжнародному 
ринку формують його здібності та компетентнос-
ті, які можуть стати конкурентними перевагами.

Пошук конкурентних переваг здійснюється 
на шести основних процесах, які створюють цін-
ність товару, – від технології до обслуговування.

Міжнародна конкурентоспроможність – по-
рівняльна (зі змінами провідних конкурентів і 
ринків) та системно виявлена, що формується, 
розвивається зсередини стійка здатність товаро-
виробника до методичного комплексного нарощу-
вання власних конкурентних переваг для приско-
реного й економічного забезпечення міжнародної 
переваги та планомірного випередження лідерів 
світового ринку на користь більш повного задо-
волення (у рамках правових, етичних й екологіч-
них норм) матеріальних і соціальних потреб (пра-
цівників, споживачів, інвесторів, власників) [5].

Міжнародна конкурентоспроможність під- 
приємства – здатність підприємства створювати 
та реалізовувати продукцію, цінові й нецінові 
якості якої більш привабливі, ніж в аналогічної 
продукції конкурентів на зовнішньому ринку [3].

Міжнародна конкурентоспроможність – це здат- 
ність підприємства ефективно функціонувати 
на зовнішньому ринку, а також можливість до-
сягнення ефективної фінансово-господарської, 
зовнішньоекономічної діяльності і лідируючих 
позицій в умовах конкурентного середовища [7].

Кожен науковець тлумачить це поняття  
з різних позицій. Деякі розглядають міжна-
родну конкурентоспроможність підприємства 
з позиції відповідності результатів діяльності 
підприємства вимогам міжнародних ринків, 
ураховуючи основні чинники, які формують 
конкурентні переваги на міжнародному ринку. 
Відповідно до цього, необхідно виділити низку 
сутнісних характеристик, за якими міжнарод-
на конкурентоспроможність – це [8]:

– продуктивне й ефективне використання 
ресурсів із погляду міжнародного поділу праці;

– здатність національних підприємств вироб- 
ляти продукцію, яка відповідає міжнародним 
потребам, в умовах вільної конкуренції;
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– основна характеристика високого розвитку 
науково-технічного сектору економіки і стійко-
го економічного росту держави і підприємств 
зокрема;

– об’єктивний процес, що відображає непере-
ривність і динамічність розвитку економічної сис-
теми та її інтеграцію в міжнародне співтовариство.

Міжнародна конкурентоспроможність про-
являється у досягненні підприємством конку-
рентних переваг у міжнародному суперництві 
та характеризується визначеними основними 
принципами [6]:

– конкурентна перевага формується на осно-
ві нововведень, удосконалень та змін;

– конкурентна перевага формується на кож-
ному складнику системи створення цінностей. 
Система створення цінностей – це весь спектр 
видів діяльності, які приймають участь у про-
цесі створення товару чи послуги, його викорис-
тання, та охоплює стейкхолдерів підприємства: 
постачальників, посередників, покупців;

– конкурентна перевага підтримується за-
вдяки постійним удосконаленням. Небагато іс-
нує конкурентних переваг, які важко або не-
можливо скопіювати;

– підтримка конкурентної переваги вимагає 
вдосконалення її джерел. 

Конкурентна перевага підприємства може 
випливати з будь-якої діяльності у ланцюжку 
цінностей, починаючи з розроблення виробу  
і закінчуючи сервісним обслуговуванням;

– підтримання переваг вимагає глобального 
підходу до стратегії. Підприємство не може дов-
го підтримувати конкурентну перевагу в міжна-
родній конкуренції, якщо не використовує і не 
розширює свої переваги, які пов’язані з базу-
ванням у своїй країні за допомогою глобального 
підходу до стратегії.

Міжнародна конкурентоспроможність окре-
мих підприємств проявляється тоді, коли вони 
виходять на міжнародний ринок із власною 
продукцією.

На рівень міжнародної конкурентоспромож-
ності підприємства впливають дві групи чинни-
ків: зовнішні та внутрішні.

Чинники зовнішнього середовища поділя-
ються на три групи: світової економіки, макро-
економічні та галузеві.

Чинники світової економіки: кон’юнктура 
світових ринків, міжнародний розподіл праці, 
динаміка валютних курсів, міжнародні угоди  
у сфері зовнішньої торгівлі.

Макроекономічні чинники, які належать 
до зовнішнього середовища, – це нормативно- 
правове регулювання ринку; митна політика 
держави; фіскальна політика держави; репута-
ція країни на міжнародному ринку; участь дер-
жави у торговельних об’єднаннях; коливання 
валютних курсів; довгострокові програми роз-
витку секторів економіки; рівень розвитку інф-
раструктури; рівень доходів населення; рівень 
конкуренції на ринку; попит на продукцію; 
ціна товару чи послуги.

Галузеві чинники – галузеві програми роз-
витку промисловості та їх взаємозв’язок із про-
грамами розвитку суміжних галузей; ефектив-
ність функціонування галузевих професійних 
об’єднань; запровадження і підтримка гранто-
вих програм за сприяння міжнародних фондів  
і професійних галузевих об’єднань; стимулю-
вання запровадження інтеграційних форму-
вань; діяльність промисловості у вищих орга-
нах держаної влади; наявність стимулів для 
розвитку підприємств промисловості; інвести-
ційна привабливість галузі.

Міжнародні чинники конкурентоспромож-
ності підприємства зумовлюються ситуацією 
поза межами країни, станом та кон'юнктурою 
світових ринків, вимогами міжнародних інсти-
туцій тощо. У їх складі виділяють такі групи: 
загальноекономічні – стадія циклу розвитку сві-
тової економіки, кон'юнктура світових товарних 
ринків, зовнішньоекономічна політика інозем-
них держав, глобалізація конкуренції і світо-
господарських процесів, розвиток інтеграційних 
процесів у світовому економічному просторі, 
регіоналізація міжнародної економічної вза-
ємодії тощо; науково-технологічні – технологіч-
ний протекціонізм, технологічна стратифікація 
країн, звуження відкритого ринку технологій 
та формування «технологічних мереж» тощо; 
військово-політичні – політика іноземних кра-
їн щодо соціально-економічних та політичних 
перетворень в Україні, політичний клімат та 
стан розвитку міжнародних відносин; військово- 
політичні конфлікти в окремих регіонах світу 
тощо; інституціонально-економічні – пов'язані  
з вимогами іноземних держав щодо рівня якості, 
безпеки, екологічності товарів, що імпортують-
ся, та діяльністю міжнародних інституцій тощо.

Вплив міжнародних чинників на форму-
вання конкурентоспроможності підприємства 
є прямим, оскільки безпосередньо взаємодіє  
з іноземними суб'єктами господарювання.

Внутрішні чинники впливу на рівень між-
народної конкурентоспроможності підприємства 
формуються на підприємстві та повністю йому 
підпорядковані. Підприємство може впливати на 
рівень прояву цих чинників, тому йому потрібно 
управляти ними, щоб отримувати позитивний 
результат для прийняття управлінських рішень. 
Так само існують різні підходи до виокремлення 
внутрішніх чинників конкурентоспроможності: 
діяльність керівництва та апарату управління 
підприємства, організація та виробнича струк-
тура, професійний та кваліфікований рівень 
керуючих кадрів; система технологічного осна-
щення; ресурси; збут продукції [2] або ж система 
управління; фінансове забезпечення; виробничі 
потужності та виробничий потенціал; інновації; 
доступ до якісних і дешевих ресурсів [4].

Конкурентні переваги – це сукупність клю-
чових відмінних від суперників чинників успі-
ху, які сприяють забезпеченню підприємству 
стійкої лідируючої конкурентної позиції на 
ринку на певний період [1].
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Конкурентні переваги за формами виник-
нення поділяються на зовнішні, що характе-
ризують ринкову перевагу підприємства у за-
доволенні потреб споживача, та внутрішні, які 
засновані на функціональних сферах діяльності 
підприємства. Імідж підприємства на ринку, 
властивості сервісного обслуговування спожи-
вачів, співвідношення ціни та якості продукції, 
сприйняття покупцями інновацій підприємст-
ва – це прояви зовнішньої конкурентної пере-
ваги. Внутрішні конкурентні переваги – управ-
лінська, виробнича, маркетингова, фінансова, 
інвестиційна та інноваційна діяльність.

Забезпечення конкурентних переваг зале-
жить від таких факторів, як [9]:

– відмінна якість, що являє собою підвище-
ну цінність для покупців або за рахунок змен-
шення їхніх затрат, або за рахунок підвищення 
ефективності продукції для задоволення потреб 
споживачів;

– ключові компетенції – особливий навик чи 
технологія, що створюють унікальну цінність 
для споживачів;

– поява нових технологій;
– нові запити покупців чи ті запити, що  

змінилися;
– поява нового сегмента галузі за рахунок 

освоєння нової продукції;
– зміна вартості чи видів компонентів вироб-

ництва;
– зміна державного регулювання в таких нап- 

рямах, як стандарти, охорона навколишнього 
середовища;

– швидкість створення та реалізації інновацій;
– здатність відмовитися від існуючої конку-

рентної переваги на користь формування нової, 
більш ефективної;

– удосконалення власного виробництва;
– ефективне використання всіх видів ресурсів 

та їх оптимальне структурне співвідношення.
В умовах глобальної конкуренції конку-

рентна перевага підприємства забезпечується її 
діяльністю на всіх ринках. При цьому конку-
рентні переваги, які підприємство отримало на 
внутрішньому ринку, доповнюються перевага-
ми, які заявилися під час проведення міжна-
родних операцій.

М. Портер виділяє два види конкурентних 
переваг підприємства: конкурентні переваги, 
які зумовлені більш низькими витратами під-
приємства; конкурентні переваги, які зумов-
лені диференціацією товарів підприємства, що 
підвищує їхню споживчу цінність.

Щоб бути конкурентоздатним на ринку, 
підприємство повинно володіти унікальними 
конкурентними перевагами, для яких ство-
рюються умови для стійкого їх розвитку. 
Завдяки перевагам у наявних ресурсах чи 
перевагам, що забезпечують операційну ефек-
тивність, можна досягти лише тимчасового 
результату, тому потрібно зосередитися на 
унікальному позиціонуванні компанії, орієн- 
тації на унікальні види діяльності. Саме це 

дасть змогу забезпечити довгострокові конку-
рентні переваги.

Кожна конкурентна перевага має свій ре-
сурс, тому ринкові позиції підприємства на 
світовому ринку визначаються кількістю кон-
курентних переваг, їх вагомістю та тривалістю 
життєвого циклу конкурентної переваги. Чим 
більше число унікальних, важкодоступних для 
копіювання конкурентних переваг і тривалість 
їх життєвого циклу, тим міцніше стратегічні 
позиції підприємства.

Під впливом турбулентності зовнішнього 
середовища конкурентні переваги підприємст-
ва можуть зменшуватися або зовсім зникати. 
Основними причинами втрати конкурентних 
переваг є: погіршення факторних умов (збіль-
шення витрат, зниження кваліфікаційного рів-
ня працівників тощо), зниження інвестиційної 
привабливості підприємства та її інноваційного 
потенціалу, зниження здатності до адаптації 
(використання морально застарілого обладнан-
ня, довготривалість створення нової продукції 
тощо), зниження конкуренції на ринку, низь-
кі доходи основних груп населення країни, що 
призводять до зниження вимогливості до якості 
товарів та їх різноманітності.

У бізнес-середовищі ведеться не тіль-
ки конкурентна боротьба, а й існує тісний 
взаємозв'язок і взаємозалежність підприємств, 
тому, крім створення однобізнесових переваг, 
повинні розроблятися конкурентні переваги 
всіх бізнес-напрямів, які забезпечать міжнарод-
ну конкурентоспроможність підприємств у тур-
булентних умовах функціонування.

Підприємства формують конкурентну перева-
гу, розробляючи нові способи здійснення діяль- 
ності, використовуючи нові технології, особливо 
інтелектуальний ресурс підприємства. Підпри-
ємства досягають успіху в тих напрямах діяль- 
ності, де є навички і ресурси, необхідні для 
успішного формування конкурентної переваги 
та, як наслідок, підвищення рівня конкуренто-
спроможності підприємства.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Технологія формування конкурентних переваг 
є комплексом маркетингових процедур і спо-
собів їх виконання, призначених для кращого 
позиціонування підприємства в конкурентно-
му середовищі. Принциповими особливостя-
ми цих технологій є: систематичний характер 
виконання, зумовлений динамічністю конку-
рентного середовища і необхідністю її постій-
ного моніторингу; висока відповідальність під 
час їх розроблення та виконання, зумовлена 
сильним впливом рішень, що розробляють-
ся, на найважливіші економічні показники; 
інерційність прояву наслідків підготовлю-
ваних рішень і, як наслідок, неможливість 
оперативного усунення небажаних наслідків; 
складність організаційної підтримки реалі-
зації технологій через їх багатофункціональ-
ність і необхідність координації робіт між 
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різними ієрархічними рівнями управління під- 
приємством; інтерактивність, що пояснюється 
наявністю великої кількості неформалізова-
них процедур і необхідністю введення окремих 
корективів у результаті змін кон'юнктури; 
необхідність потужної інформаційної підт- 
римки у вигляді статистичних даних, ре-
зультатів панельних досліджень і так зва-
них слабких сигналів; багатокритеріальність, 
пов'язана з багатоаспектним характером як 
процесів управління, так і стану конкурентного  
середовища.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

MODERN PROBLEMS AND PROSPECTS OF INVESTMENT COOPERATION  
OF UKRAINE WITH THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано динаміку, визначено особливості 

сучасного інвестиційного співробітництва України з країнами 
Європейського Союзу. Досліджено сучасне правове забез-
печення регулювання міжнародних інвестиційних процесів в 
Україні. Аналіз сучасного стану міжнародного інвестиційного 
співробітництва України в контексті євроінтеграційного спря-
мування її економічного розвитку дав змогу виявити низку 
проблем, вирішити які можна через комплексне дослідження 
впливу факторів на міжнародну інвестиційну активність краї-
ни. На основі результатів аналітичного дослідження зроблено 
висновки щодо низької ефективності використання основного 
капіталу та інвестованих коштів, що є наслідком неефективної 
інвестиційної політики держави. Головними напрямами підви-
щення ефективності виробництва повинні стати співпраця та 
кооперація з країнами ЄС, обмін досвідом та інноваціями є 
шляхом розвитку вітчизняної економіки. До основних проблем, 
на які слід звернути увагу, належать високий ступінь тінізації 
економіки, високий рівень інфляції, неорганізований фондовий 
ринок, високий рівень монополізації та державності, цінові об-
меження й квоти, недосконале та суперечливе законодавство, 
надмірна кількість неефективних регулятивних актів, політична 
нестабільність. Усунення зазначених проблем потребує вжиття 
урядом країни цілої низки заходів адміністративного та еконо-
мічного характеру з підтримкою з боку країн ЄС. Українська 

економіка може використати такі механізми структурної модер-
нізації країн ЄС, як диверсифікація економіки та лібералізація 
зовнішньої торгівлі, макроекономічна стабілізація, узгодження 
інвестиційної та структурної політик, визначення пріоритетних 
секторів економіки для стимулювання іноземними інвести- 
ціями, сприяння використанню інвестиційного потенціалу ТНК, 
запровадження венчурного інвестування нових та перспектив-
них проектів, тісна співпраця та координація з міжнародними 
фінансовими організаціями.

Ключові слова: інвестиції, міжнародне інвестиційне спів-
робітництво, Євроінтеграція, розвиток, регулювання, модель, 
оцінка, фактор.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализирована динамика, определены осо-

бенности современного инвестиционного сотрудничества 
Украины со странами Европейского Союза. Исследовано 
современное правовое обеспечение регулирования между-
народных инвестиционных процессов в Украине. Анализ со-
временного состояния международного инвестиционного 
сотрудничества Украины в контексте евроинтеграционного на-
правления ее экономического развития позволил выявить ряд 
проблем, решить которые можно через комплексное исследо-
вание влияния факторов на международную инвестиционную 
активность страны. На основе результатов аналитического 
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исследования сделаны выводы о низкой эффективности ис-
пользования основного капитала и инвестированных средств, 
что является следствием неэффективной инвестиционной 
политики государства. Главными направлениями повышения 
эффективности производства должны стать сотрудничество 
и кооперация со странами ЕС, обмен опытом и инновация-
ми является путем развития отечественной экономики. К ос-
новным проблемам, на которые следует обратить внимание, 
относятся высокая степень тенизации экономики, высокий 
уровень инфляции, неорганизованный фондовый рынок, вы-
сокий уровень монополизации и государственности, цено-
вые ограничения и квоты, несовершенное и противоречивое 
законодательство, чрезмерное количество неэффективных 
регуляторных актов, политическая нестабильность. Устра-
нение указанных проблем требует принятия правительством 
страны целого ряда мер административного и экономическо-
го характера с поддержкой со стороны стран ЕС. Украинская 
экономика может использовать такие механизмы структурной 
модернизации стран ЕС, как диверсификация экономики и 
либерализация внешней торговли, макроэкономическая ста-
билизация, согласование инвестиционной и структурной по-
литик, определение приоритетных секторов экономики для 
стимулирования иностранными инвестициями, содействие 
использованию инвестиционного потенциала ТНК, внедрение 
венчурного инвестирования новых и перспективных проектов, 
тесное сотрудничество и координация с международными фи-
нансовыми организациями.

Ключевые слова: инвестиции, международное инвести-
ционное сотрудничество, Евроинтеграция, развитие, регули-
рование, модель, оценка, фактор.

ANNOTATION
The article analyzes the dynamics and the features of invest-

ment cooperation of Ukraine with the countries of the European 
Union. Investment cooperation is a complex international phenom-
enon that takes an important part in the further development of inter-
national economic relations. It international investment cooperation 
has the purpose of solving economic and social problems both at 
the level of individual enterprises, regions or regions of the country 
and the border regions, which are the junction of several countries 
and can be a common economic space and free trade zone for 
many countries. Investment cooperation is implemented through 
investment projects of international significance. In a globalized 
world, a number of programs require the involvement of all countries 
of the world: the fight against drug trafficking, international terro- 
rism, the spread of diseases that threaten the mankind. Investi-
gates the current legal framework for regulating international in-
vestment processes in Ukraine. Analysis of the current state of 
international investment cooperation of Ukraine in the context of 
European integration direction of its economic development re-
vealed a number of problems that can be solved through a com-
prehensive study of the influence of international factors on in-
vestment activity of the country. Based on the results of analytical 
research conclusions are made about the low efficiency of use of 
fixed capital and invested funds, which is a consequence of inef-
ficient investment policy. The main direction of improving the effi-
ciency of production should be collaboration and cooperation with 
EU countries, exchange of experience and innovation is the path 
to the development of the domestic economy. The main problems 
that should pay attention are: high degree of shadow economy, 
high inflation, no organized stock market, the high level of mo-
nopolization and the state, price caps and quotas, imperfect and 
contradictory legislation, the excessive number of inefficient regu-
lations, political instability. Addressing these problems requires the 
use of the government a number of measures of administrative 
and economic nature with the support of the EU. The Ukrainian 
economy can use such mechanisms structural improvements in 
the EU, as economic diversification and trade liberalization, mac-
roeconomic stabilization, alignment of investment and structural 
policy, definition of priority sectors of economy to stimulate foreign 
investment, promote the use of the investment potential of TNCs, 
the introduction of venture capital investments in new and promi- 
sing projects, close cooperation and coordination with internatio- 
nal financial institutions.

Key words: investment, international investment cooperation, 
European integration, development, management, model, estima-
tion, factor.

Постановка проблеми. В умовах глобаліза-
ції світової економіки, яка супроводжується по-
силенням міжнародної конкуренції на світових 
ринках, поглибленням протистояння між країна-
ми у політичній, економічній сферах, міжнародне 
інвестиційне співробітництво є важливою складо-
вою системи світогосподарських зв’язків. Саме 
міжнародне інвестиційне співробітництво сприяє  
вирішенню економічних та соціальних проб- 
лем як на рівні окремих підприємств, регіонів,  
так і країни загалом. Особливої уваги сьогодні 
заслуговують питання формування ефективних 
інвестиційних зв’язків України з країнами Євро-
пейського Союзу в контексті євроінтеграційного 
вектору національного економічного розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми ефективного міжнародного інвести-
ційного співробітництва висвітлені в наукових 
працях В.М. Аскінадзі, І.В. Амеліни, А.А. Буря-
ка, С.В. Владимирова, Т.В. Лазоренко, Т.В. Ма-
йорова, Т.Л. Попова, А.С. Філіпенка.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Однак сьогодні авторами вба-
чається за доцільне акцентування уваги саме на 
розробленні заходів щодо ефективного інвести-
ційного співробітництва України та країн ЄС з 
урахуванням особливостей сучасного стану роз-
витку національної економіки та наявного регу-
лятивного механізму інвестиційної сфери.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає в дослідженні 
особливостей інвестиційного співробітництва 
України з країнами ЄС та розробленні рекомен-
дацій щодо його подальшого розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Європейський Союз є одним з найбільших іно-
земних інвесторів економіки України сьогодні. 
З кожним роком розвиваються аспекти економіч-
ного співробітництва між Україною та ЄС. Завдя-
ки цьому до національної економіки зростають 
обсяги ПІІ з країн ЄС. За рахунок підписання 
угоди про асоціацію з ЄС в України з’явились 
шляхи покращення свого інвестиційного кліма-
ту, підняття рейтингу своєї інвестиційної при-
вабливості та іміджу регіонів. За рахунок скасу-
вання тарифних та нетарифних бар’єрів між ЄС 
та національною економікою приплив іноземного 
капіталу дає місце розвитку конкурентоспромож-
них виробництв в регіонах України.

Одним з основних форматів інвестиційного 
співробітництва між Україною та ЄС є взаємо-
дія з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). 
ЄІБ є міжнародним банком, який був заснова- 
ний 27 державами – членами ЄС. ЄІБ має своєю 
місією фінансування довгострокових інвестицій-
них проектів на території ЄС, що можуть бути 
спрямовані на модернізацію та розвиток інфра-
структури, зміцнення конкурентоспроможності 
окремих сфер економіки, перехід на енергоефек-
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тивні та енергозберігаючі технології. Робота Бан-
ку передбачає надання коштів державним орга-
нам країни та приватним компаніям на проектну 
вартість понад 25 млн євро з посередництвом ін-
ших банків або без нього, непрямим фінансуван-
ням (надаються у вигляді глобальних позик під 
малі та середні проекти до 25 млн євро) через 
систему банків-партнерів, через власні представ-
ництва або інші механізми фінансування проек- 
тів. Пріоритетними сферами кредитної діяль-
ності ЄІБ в Україні є модернізація транспортної 
та енергетичної інфраструктури, підвищення 
рівня енергоефективності економіки України, 
зміцнення рівня захисту навколишнього середо- 
вища, реформування системи освіти, кредитна 
підтримка приватного ділового сектору України.

Згідно з даними Державного комітету ста-
тистики України у 2017 році в економіку 
України іноземними інвесторами із 76 країн 
світу вкладено 1 630,4 млн дол. США прямих 
інвестицій проти 4 405,8 млн дол. у 2016 році. 
Станом на 31 грудня 2017 року найвагоміші 
обсяги надходжень прямих іноземних інвес-
тицій (ПІІ) були спрямовані до установ та ор-
ганізацій, що здійснюють фінансову та стра- 
хову діяльність (26,1%) та підприємств промис-
ловості (27,3%). До основних країн-інвесторів  
належать Кіпр (25,6%), Нідерланди (16,1%),  
Російська Федерація (11,7%), Велика Брита- 
нія (5,5%), Німеччина (4,6%), Віргінські Остро-
ви (Велика Британія) (4,1%), Швейцарія (3,9%). 
За останні 10 років практично не змінюється 
коло головних інвесторів України. Вони ділять-
ся на такі чотири великі групи: економічно роз-
винені країни; європейські країни, які розвива-
ються (Німеччина, Австрія, Франція, Швеція); 
країни з режимом зниженого оподаткування 
(Нідерланди, Швейцарія, Великобританія); оф-
шорні зони, серед яких до списку найбільших 
інвесторів України за останні 10 років входять 
Кіпр і Британські Віргінські острови [11].

Провідними сферами економічної діяльнос-
ті за обсягами освоєння капітальних інвестицій  
у 2017 році залишаються промисловість (27,3%), 
фінансова та страхова діяльність (26,1%), оптова 
та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засо-
бів (13,1%), операції з нерухомим майном (9,7%), 
професійна, наукова і технічна діяльність (5,9%), 
інформація та телекомунікації (5,5%), адмініст- 
ративне та допоміжне обслуговування (3,8%).

Україна визнає інвестиційну діяльність 
важливим чинником соціально-економічного 
зростання країни й через власну стратегію ак-
тивного втручання в інвестиційну діяльність 
підприємств реалізує свою позицію за допо-
могою законодавчої ініціативи, податкового 
регулювання та інших важливих інструментів 
впливу. Державні інституції відіграють важ-
ливу роль у реалізації інвестиційних програм 
та визначають пріоритетність інвестиційного 
розвитку національного господарства, беруть 
участь у підвищенні фінансового забезпечення 
необхідних сфер.

Сьогодні в Україні створене правове поле для 
інвестування та розвитку державно-приватного 
партнерства. Законодавство України визначає 
гарантії діяльності для інвесторів, економічні та 
організаційні засади реалізації державно-приват-
ного партнерства в Україні. Інвестиційна діяль-
ність в Україні регулюється Законами України 
«Про державно-приватне партнерство» [2],  
«Про захист іноземних інвестицій в Україні» [3],  
«Про зовнішньоекономічну діяльність» [4], 
«Про інвестиційну діяльність» [5], «Про інду-
стріальні парки» [6], «Про інститути спільно-
го інвестування» [7], «Про режим іноземного 
інвестування» [9] та низкою інших норматив-
но-правових актів. 7 червня 2014 року Укра-
їна підписала економічну частину Угоди про 
Асоціацію (далі – УА) між Україною та ЄС, 
16 вересня 2014 року Асоціація була ратифіко-
вана Україною та ЄС [25]. Задля спрощення по-
рядку залучення іноземних інвестицій та уне-
можливлення проявів ознак корупції під час 
їх державної реєстрації 31 травня 2016 року 
прийнято Закон України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо 
скасування обов’язковості державної реєстрації 
іноземних інвестицій» № 1390-VIII [1]. Також 
у 2017 році Україна приєдналась до Деклара-
ції Організації економічного співробітництва та 
розвитку (далі – ОЕСР) про міжнародні інвес-
тиції і багатонаціональні підприємства. Доку-
мент рекомендаційний для корпорацій, однак 
обов’язковий для держав: вони повинні забез-
печити принцип недискримінації та звести до 
мінімуму обмеження на інвестиції [8]. Набуття 
Україною членства в Інвестиційному коміте-
ті ОЕСР і прийняття до Декларації ОЕСР про 
міжнародні інвестиції та багатонаціональні під-
приємства для національної економіки у май-
бутньому дадуть такі суттєві переваги, як при-
ведення здійснення інвестиційної діяльності на 
території України до міжнародних стандартів; 
сприяння залученню ПІІ шляхом усунення об-
межень щодо секторів, в яких іноземне інвес-
тування заборонено, забезпечення національ- 
ного режиму для транснаціональних корпора- 
ції (ТНК) відповідно до системи розвитку міжна-
родних стандартів у регулюванні відносин ТНК  
з країнами, що приймають їхні інвестиції; стиму-
лювання впровадження та поширення інновацій 
задля поліпшення конкурентного середовища.

Створення необхідних умов за допомогою пос- 
тупового застосування правил ЄС про вільний рух 
капіталу в Україні в майбутньому дасть змогу 
спростити умови здійснення інвестиційної діяль-
ності в національну економіку та з неї, а також 
покращити інвестиційний клімат регіонів країни.

Надання фінансової допомоги ЄС Україні 
здійснюється в рамках Європейського інструмен-
ту сусідства, регламентом про який передбачені 
три види програм, через які може надаватись 
підтримка третім країнам, такі як двосторонні 
програми, багатосторонні програми та програми 
прикордонного співробітництва [11].
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Аналіз сучасного стану міжнародного ін-
вестиційного співробітництва України в кон-
тексті євроінтеграційного спрямування її еко-
номічного розвитку дав змогу виявити низку 
проблем, вирішити які, на думку авторів, 
можна через комплексне дослідження впливу 
факторів на міжнародну інвестиційну актив-
ність країни.

Оцінювання впливу факторів на обсяги ім-
порту ПІІ з країн ЄС в економіку України здійс- 

нене шляхом побудови багатофакторної регре-
сійної моделі.

Як фактори до моделі були включені обсяг 
ВВП, облікова ставка, ставка податку на прибу-
ток, дефіцит державного бюджету, сальдо тор-
гових операцій з країнами ЄС.

Обчислення регресійного аналізу дали змо-
гу визначити рівняння множинної лінійної ре-
гресії, яке включає тільки значущі для аналізу 
фактори:

Рис. 1. Заходи вдосконалення інвестиційного співробітництва України з країнами ЄС
Джерело: розроблено авторами
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Y=37807,3+0,190406X
1
-1995,49*X

3
-2778,35*X

4
  (1)

При цьому тільки три фактори виявилися 
значущими. Виходячи з цієї моделі, бачимо, що 
збільшення обсягів ВВП веде до збільшення обся-
гу імпорту ПІІ з країн ЄС в Україну; збільшення 
ставки податку на прибуток підприємств веде до 
зменшення обсягу імпорту ПІІ з країн ЄС в Украї- 
ну; збільшення дефіциту державного бюджету до 
ВВП веде до зменшення обсягу імпорту ПІІ з кра-
їн ЄС. Узагальнюючи результати проведеного дос- 
лідження, автори на рис. 1 розробили та запро-
понували заходи з удосконалення інвестиційного 
співробітництва України з країнами ЄС.

На основі проведеного аналізу робимо висно-
вок про те, що Україна має низьку ефективність 
використання основного капіталу та інвестова-
них коштів, що є наслідком неефективної ін-
вестиційної політики держави. Головним на-
прямом підвищення ефективності виробництва 
повинні стати співпраця та кооперація з країна-
ми ЄС, обмін досвідом та інноваціями є шляхом 
розвитку вітчизняної економіки.

До основних проблем, на які слід звернути 
увагу, належать високий ступінь тінізації еконо-
міки; високий рівень інфляції; неорганізований 
фондовий ринок; високий рівень монополізації 
та державності; цінові обмеження й квоти; недос- 
конале та суперечливе законодавство; надмір-
на кількість неефективних регулятивних актів; 
політична нестабільність. Усунення зазначених 
проблем потребує вжиття урядом країни цілої 
низки заходів адміністративного та економічно-
го характеру з підтримкою з боку країн ЄС.

Українська економіка може використати такі 
механізми структурної модернізації країн ЄС, як 
диверсифікація економіки та лібералізація зов- 
нішньої торгівлі, макроекономічна стабілізація, 
узгодження інвестиційної та структурної політик, 
визначення пріоритетних секторів економіки для 
стимулювання іноземними інвестиціями, сприян-
ня використанню інвестиційного потенціалу ТНК, 
запровадження венчурного інвестування нових та 
перспективних проектів, тісна співпраця та коорди-
нація з міжнародними фінансовими організаціями.

Задля усунення наявних бар’єрів та наближен-
ня співробітництва між Україною та ЄС у сфері 
інвестування до оптимального положення можна 
запропонувати вжиття відповідних заходів. На су- 
часному етапі реалізація спільних інвестиційних 
проектів, які орієнтовані на перехід до інновацій-
ної моделі інвестиційного співробітництва, пози-
тивно вплине на загальний рівень модернізації 
виробництва. В Україні існує глобальна тенденція 
зменшення кількості організацій, що займаються 
науковими та науково-дослідницькими роботами. 
З кожним роком скорочується загальна чисель-
ність працівників наукових організацій через те, 
що умови життя та роботи в країні погіршуються 
для робітників наукової сфери.

З іншого боку, динаміка бюджетного фінан-
сування проектів з урахуванням темпів інфляції 
свідчить про те, що реального збільшення обся-

гів бюджетного фінансування не відбувається. 
Підприємства змушені власним коштом фінан-
сувати дослідження та оновлювати обладнання, 
виводячи гроші з виробництва, а це гальмує 
темпи розвитку інновацій на території України. 
Саме тому інвестиційне співробітництво з кра-
їнами ЄС дасть доступ до капіталу, необхідно-
го для розвитку підприємств, та інформаційної 
бази розвинених країн. Крім того, створення 
міждержавних інформаційних баз у сфері інвес-
тування та високих технологій забезпечить таке 
необхідне сьогодні підвищення рівня обізнаності 
населення та бізнесу у цих сферах. Інформацій-
ні бази дадуть можливість як національним, так 
й іноземним суб’єктам економічної діяльності 
стежити за новинами, мінливими тенденціями, 
трендами, появою нових та незвичайних про-
ектів. Ще одним дієвим механізмом залучення 
іноземних інвестицій в Україну може бути про-
ведення на регулярній основі бізнес-форумів за 
участю потенційних іноземних інвесторів.

Нагальне питання регулювання інвестицій-
ного співробітництва між Україною та краї-
нами ЄС полягає в тому, що рівень корупції в 
структурі управління не дає змогу розвиватись 
інфраструктурі. Можливим рішенням ситуації, 
що склалась, багато фахівців бачать у викорис-
танні сучасних технологій. Корупція виникає 
тоді, коли люди взаємодіють між собою. Від-
хід від прямих контактів між людьми та пере-
міщення роботи в електронний простір можуть 
істотно вплинути на взаємодію між органами 
управління та суб’єктами господарювання. 
В інформаційному просторі легше відстежи-
ти факт скоєння неправомірних дій, надалі  
покарати правопорушників.

Іншим напрямом зміцнення зовнішньоеконо-
мічних зв’язків України з країнами ЄС має бути 
вдосконалення системи державної підтримки 
експорту з використанням механізмів державної 
фінансової, податкової, страхової, маркетинго-
вої та інформаційно-консультаційної підтримки 
українських експортерів. Важливими крока-
ми шляху до поліпшення інвестиційного спів-
робітництва між Україною та ЄС є приведення 
податкових механізмів зовнішньоекономічної 
діяльності України до норм та вимог ЄС, скасуван- 
ня застарілих важелів протидії зловживанням  
з ПДВ, забезпечення відшкодування ПДВ не-
резидентам без створення юридичної особи на 
території України, розроблення нових прозорих  
та ефективних механізмів нарахування та відшко-
дування ПДВ відповідно до законодавства ЄС.

Висновки. Отже, для того, щоби поліпшити 
зв’язки між Україною та країнами ЄС, а також 
збільшити обсяги ПІІ в національну економіку, 
керівництво країни має провести значні обсяги ро-
біт. Системний підхід до вирішення проблем, що 
склались, є єдиним правильним рішенням на шля-
ху до мети. Саме співпраця з розвиненими країна-
ми заходу в усіх сферах якісно вплине на модерні-
зацію економічної, соціальної, науково-технічної, 
правової та інших систем. Впровадження реформ 
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у відповідних сферах підніме рівень привабли-
вості України в очах інвесторів та зробить умо-
ви ведення бізнесу в країні більш прийнятними, 
що, можливо, збільшить кількість нових проектів  
та підприємств на національному ринку.
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СТАНОВЛЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР  
В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНІ

DEVELOPMENT OF INTEGRATED STRUCTURES  
IN THE ECONOMIC SYSTEM OF UKRAINE

СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено проблемам формування українських 

інтегрованих структур. Акцент зроблено на посиленні інтегра-
ційних процесів у світовому економічному просторі. Проана-
лізовано інтеграційні тенденції в провідних країнах світу. Під-
креслено необхідність формування вітчизняних інтегрованих 
структур з вертикальною інтеграцією, здатних подовжити тех-
нологічний ланцюжок і випускати кінцеву продукцію з більшим 
інноваційним складником. Розвиток таких структур сприятиме 
національним інтересам в підвищенні ефективності викорис-
тання сировинного потенціалу України. Для України проблема 
втрати контролю над національною сировиною стає все більш 
актуальною. Відомо, що розвиток експортосировинної спрямо-
ваності є гіршим варіантом інтеграції у світове співтоварист- 
во. Присутність транснаціональних компаній у національній 
гірничо-збагачувальній галузі не може сприяти підвищенню 
конкурентоспроможності країни у цілому і не призведе до під-
вищення якості життя населення в усій країні. Присутність ТНК, 
які вимивають сировину, створить тільки локальний ефект  
і призведе до втрати можливості отримання системного 
ефекту. Уряд України має посилити контрольні та конкурент-
ні позиції стратегічних об'єктів – національних інтегрованих 
структур на основі сировинних галузей. Збільшення експорту 
сировини призводить до виснаження країни і втрати можли-
востей для інновацій. У процесі інтеграції України у світову 
економіку важливо відстоювати національні інтереси, необ-
хідно підвищити ефект від використання ресурсного потен-
ціалу країни. Саме промислові структури з вертикальною 
інтеграцією можуть сприяти розширенню технологічного лан-
цюжка, збільшенню виробництва кінцевої продукції з більшим 
інноваційним складником.

Ключові слова: інтегровані структури, технологічний 
ланцюг, вертикальна інтеграція, інноваційний розвиток, 
глобалізація.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблемам формирования украинс- 

ких интегрированных структур. Акцент сделан на усилении 
интеграционных процессов в мировом экономическом прост- 
ранстве. Проанализированы интеграционные тенденции  
в ведущих странах мира. Подчеркнута необходимость фор-
мирования отечественных интегрированных структур с вер-
тикальной интеграцией, способных удлинить технологиче-
скую цепочку и выпускать конечную продукцию с большей 
инновационной составляющей. Развитие таких структур 
будет способствовать национальным интересам в повыше-
нии эффективности использования сырьевого потенциала 
Украины. Для Украины проблема потери контроля над наци-
ональным сырьем становится все более актуальной. Извест-
но, что развитие экспортосырьевой направленности являет- 
ся худшим вариантом интеграции в мировое сообщество. 
Присутствие транснациональных компаний в национальной  
горно-обогатительной отрасли не может способствовать по-
вышению конкурентоспособности страны в целом и не при-
ведет к повышению качества жизни населения во всей стра-
не. Присутствие ТНК, вымывающих сырье, создаст только 
локальный эффект и приведет к потере возможности полу-
чения системного эффекта. Правительство Украины должно 
усилить контрольные и конкурентные позиции стратегиче-
ских объектов – национальных интегрированных структур на 
основе сырьевых отраслей. Увеличение экспорта сырья при-
водит к истощению страны и потере возможностей для инно-
ваций. В процессе интеграции Украины в мировую экономику 
важно отстаивать национальные интересы, важно повысить 
эффект от использования ресурсного потенциала страны. 
Именно промышленные структуры с вертикальной инте-
грацией могут способствовать расширению технологичес- 
кой цепочки, увеличению производства конечной продукции  
с большей инновационной составляющей.
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ANNOTATION
The article is devoted to the problems of formation of Ukrainian 

integrated structures. It is stressed that for Ukraine the problem of 
loss of control over national raw materials is becoming more and 
more relevant. The emphasis is on strengthening integration pro-
cesses in the world economic space. The integration tendencies 
in the leading countries of the world are analyzed. Emphasizes 
the need for the formation of domestic integrated structures with 
vertical integration, capable of extending the technological chain 
and producing final products with a greater innovative component. 
The development of such structures will promote national interests 
in improving the efficiency of the use of raw material potential of 
Ukraine. For Ukraine, the problem of losing control over national 
raw materials is becoming increasingly relevant. It is known that 
the development of export-oriented orientation is the worst option 
for integration into the world community. The presence of transna-
tional companies in the national mining and concentrating industry 
can not contribute to increasing the competitiveness of the country 
as a whole and will not increase the quality of life of the population 
throughout the country. The presence of TNCs, which wash the 
raw materials, will create only a local effect and will lose the pos-
sibility of obtaining a systemic effect. The Government of Ukraine 
should strengthen control and competitive positions of strategic 
objects - national integrated structures based on raw materials in-
dustries. An increase in the export of raw materials leads to the 
country's exhaustion and the loss of opportunities for innovation. 
In the process of Ukraine's integration into the world economy it is 
important to defend national interests; it is necessary to increase 
the effect of using the country's resource potential. It is industrial 
structures with vertical integration that can promote the expansion 
of the technological chain, increase the production of final products 
with a greater innovative component.

Key words: integrated structures, technological chain, vertical 
integration, innovative development, globalization.

Постановка проблеми у загальному вигля-
ді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. На початку ХХI ст. 
світове господарство набуває нової якості, най-
важливішою формою і новим етапом інтерна-
ціоналізації господарського життя якої стає 
глобалізація. В умовах глобалізації окрема дер-
жава стає лише однією з ланок багатоярусного 
глобального механізму управління. В окремих 
країнах відбувається розщеплення економіч-
них комплексів і приєднання їхніх частин до 
світових об'єктів господарювання, як правило, 
транснаціональних компаній (ТНК). Держава 
поступово втрачає можливість ефективно вико-
ристовувати традиційні важелі макроекономіч-
ного регулювання (імпортні бар'єри, експорт-
ні субсидії, курс національної валюти, тощо) 
і змушена здійснювати економічну політику 
з урахуванням інтересів світових лідерів. Але 
природна економічна інтеграція не передбачає 
всесвітньої уніфікованої глобалізації, інтегра-
ція повинна спиратися на конкурентоспромож-
ні національні комплекси, що виробляють кін-
цеву продукцію з високою доданою вартістю. 
У цьому разі кожна країна, залучена до проце-
су глобалізації, отримує максимальний еконо-
мічний, соціальний і екологічний ефекти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спираються автори. Визначенню ролі 

інтегрованих структур в економічній системі 
країни присвятили праці такі науковці: О.Г. Бі-
лорус, В.І. Власов, Н.В. Касьянова, О.Б. Салі-
хова, В.Р. Сиденко, Л.В. Шинкарук. Правовим 
проблемам становлення вітчизняних інтегрова-
них структур приділили увагу Б.В. Деревянко, 
М.К. Колісник, О.М Чубка та ін.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Актуальним залишається питання за-
безпечення конкурентоспроможності України 
на світовому ринку, що можливо шляхом зро-
щення та підтримки вітчизняних інтегрованих 
структур. Саме такі господарські суб’єкти мо-
жуть захищати національні інтереси. Це зумов-
лює необхідність вивчення досвіду розвинутих 
країн та специфіки провідного виробництва 
країни для визначення ефективних форм віт- 
чизняних інтегрованих структур.

Метою статті є визначення найбільш ефек-
тивних форм інтегрованих структур в українсь- 
кому економічному просторі на підставі уза-
гальнення світового досвіду та врахування особ- 
ливостей технологічного розвитку та ресурсно-
го надбання України.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Найбільшого розповсюдження ін-
тегровані структури одержали в індустріально 
розвинених країнах: США, Японії, Північній 
Кореї та ін. Саме вони стали відправними точ-
ками економічного зростання у цих країнах.

Коріння південнокорейського «економічного 
дива» лежать у створенні вертикально інтегро-
ваних чеболів, які розвивалися в процесі ви-
користання новітніх технологій, запозичених 
на Заході. Суттєвою при цьому, звичайно, була 
й підтримка держави. У післявоєнній Фран-
ції була успішно здійснена політика підтрим-
ки вертикально інтегрованих комплексів, які 
об'єднували всі стадії виробництва продукції. 
Економіка Японії після Другої світової війни 
передбачала повний виробничий цикл на під-
приємствах. Зараз в Японії визначають шість 
великих фінансово-промислових груп (ФПГ), 
які складаються з декількох вертикально ін-
тегрованих виробничих комплексів (кейрецу). 
У деяких кейрецу знайдено ефективні управ-
лінські рішення, які зараз використовуються  
в інших країнах. Наприклад, система «канбан» 
кейрецу «Тойота» знайшла своє застосування  
в деяких корпораціях США [1, с. 125].

Корейські ФПГ зосереджують увагу на ви-
готовленні наукомісткої продукції. Держав-
на політика надала пріоритет використанню 
непрямих важелів регулювання економіки, 
тому зростають обсяги науково-дослідних  
і проектно-конструкторських робіт. У складі 
ФПГ формуються науково-дослідні і проектно- 
технологічні інститути, тому їх називають фі-
нансово-науково-промисловими групами (ФНПГ). 
Нині на світовому ринку корейські ФНПГ сут-
тєво потіснили американські, японські та за-
хідноєвропейські транснаціональні компанії.
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У Японії, наприклад, стимулюється інвесту-
вання науково-технічних розробок. На початко-
вому етапі становлення японських ПФГ їх еко-
номічною стратегією було придбання іноземних 
винаходів. Однак після зміцнення позицій аме-
риканських та європейських технічних виробів 
японські ФПГ перейшли до створення власних 
передових технологій. Зазначений факт відіг- 
рав значну роль у тому, що сьогодні Японія за 
загальним рівнем економічного розвитку випе-
редила Великобританію, Францію, Німеччину. 
Вона посідає перше місце у світі за обсягами 
експорту товарів і капіталу.

Основу промисловості США становлять при-
близно 100 міжгалузевих корпорацій, які й є 
високоінтегрованими ФПГ. На їхню частку 
припадає від 55% до 60% ВНП США, 45% ро-
бочої сили і до 60% інвестицій. Одним із най-
більших джерел комерційних кредитів є про-
мислова група «Дженерал моторз ексептанс 
корпорейшн». «Форд моторз» володіє ощадни-
ми і кредитними компаніями в Каліфорнії, Ко-
лорадо та Нью-Йорку. У США особливо сильно 
розвинуті фінансово-промислові конгломерати 
Нью-Йорка. Вони зосереджують 90% усіх опе-
рацій інвестиційних банків, брокерських фірм 
та фондових бірж, 50% трастових відділів ко-
мерційних банків, 40% активів страхових ком-
паній та значну частку торгівлі федеральними 
облігаціями. Тут, як і в Кореї, домінують пе-
реважно сімейні клани (Рокфеллери, Морга-
ни, Мелони та ін.). У Каліфорнії та Техасі іс- 
нують ФПГ територіального типу, які засновані  
на об’єднанні інтересів місцевого промислово-
го та банківського капіталів. Для ФПГ США,  
як і для Кореї, характерна висока концентрація 
капіталу [2, с. 190].

Таким країнам, як Японія (через фінансово- 
промислові групи) та Корея (через фінансово- 
науково-промислові групи), вдалося суттєво 
потіснили американські та західноєвропейські 
транснаціональні компанії. Так, наприклад,  
в Японії такі провідні ПФГ, як «Міцуі», «Мі-
цубісі», «Фуе» і «Суміто», становлять менш як 
10% від усіх компаній країни, однак у провід-
них галузях економіки вони забезпечують по-
над 50% загального обсягу продажу [2, с. 189].

Причини активізації інтегрованих структур 
(ІС) такі:

– ІС мають більше ресурсів і можливості гене-
рувати високотехнологічні інноваційні проекти;

– реалізація масштабних інноваційних проек- 
тів у рамках ІС орієнтована на масове (серійне) 
виробництво, що скорочує термін окупності;

– ІС мають розвинену структуру (особливо 
вертикально інтегровані) та диверсифіковану 
діяльність у різних сферах економіки, що дає 
їм змогу комплексно розвивати нові ланки 
інноваційного процесу та отримувати додат-
кові ефекти (трансакційні, конвергенційні,  
сінергетичні);

– ІС формують нове інституційне середови-
ще, де функціонують інші суб’єкти економіки.

Найбільш успішні інтегровані структури  
в розвинутих країнах характеризуються верти-
кальною інтеграцією (об'єднання за технологіч-
ним ланцюжком спільного виробництва кінце-
вої продукції). Світова практика свідчить, що 
вертикальна інтеграція вигідна там, де існують 
високотехнологічні виробництва, характерна 
висока спеціалізація виробничих процесів, при-
таманне використання специфічних напівфа-
брикатів і комплектуючих, існує економія на 
масштабах виробництва. Для країн із розвине-
ною ринковою економікою більш характерна 
вертикальна інтеграція на стадії збуту готової 
продукції, при цьому сировина закуповується 
зовні [1, с. 125]. В Україні, як правило, техно-
логічний ланцюжок переривається на стадії ви-
готовлення товарів із низькою доданою вартіс-
тю, що лишає країну можливості інноваційного 
піднесення, бюджетних надходжень та перспек-
тив економічного зростання у цілому.

В умовах, коли жодна країна не може до-
зволити собі залишатися осторонь міжнародної 
торгівлі, Україна має інтегруватися у світовий 
простір цілими промисловими комплексами, 
а не окремими сировинними підприємствами. 
Для країн, що розвиваються, залучення до про-
цесів глобалізації пов'язане з певними ризика-
ми і вимагає зважених рішень.

Україна повинна інтегруватися у світовий 
простір, але міжнародний обмін повинен бути 
взаємовигідним. Для цього необхідно виводи-
ти на ринки конкурентоспроможні інтегровані 
об'єднання. Йдеться про необхідність активної 
державної підтримки становлення інтегрова-
них структур із повним циклом виробництва 
інноваційної конкурентоспроможної продукції, 
значного доопрацювання законодавчої та нор-
мативної бази для функціонування ІС.

Для України як ніколи актуальна проблема 
втрати контролю над національними сировин-
ними ресурсами. Відомо, що розвиток експор-
тосировинної орієнтації – найгірший варіант 
інтеграції у світове співтовариство. Розвиток 
транснаціональних компаній у національній 
гірничо-збагачувальної галузі не може сприяти 
підвищенню конкурентоспроможності країни у 
цілому, не призведе до підвищення якості жит-
тя населення. Присутність ТНК, що вимивають 
сировинні ресурси, створить лише місцевий 
ефект благополуччя, призведе до втрати мож-
ливостей комплексного розвитку. Уряд України 
має посилювати контроль і конкурентні позиції 
стратегічних об'єктів – національних інтегро-
ваних структур, які базуються на сировинних 
секторах.

Вірною державною стратегією було рішен-
ня запровадити промислово-фінансові групи 
(ПФГ), до складу яких входили б вертикаль-
но інтегровані промислові підприємства. ПФГ 
мали подовжувати технологічний ланцюжок – 
від видобутку сировини до виробництва кін-
цевої продукції у рамках однією структури. 
Такий підхід мав сприяти виробництву більш 
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інноваційної продукції. Однак недосконале за-
конодавство, слабка позиція банківського сек-
тору призвели до припинення діяльності ПФГ  
у 2010 р. Натомість намітилася присутність ТНК 
в українському сировинному секторі. Вважає- 
мо, що така тенденція неминуче призведе до 
вимивання ресурсів, «збіднюючого зростання», 
загрозу якого описав теоретик міжнародної тор-
гівлі Дж. Бхагваті.

Ураховуючи наявність природних ресурсів 
у нашій країні (залізної руди, вугілля, родю-
чої землі та ін.), вважаємо за необхідне фор-
мування інтегрованих структур із повним ци-
клом виробництва. Особливо це актуально для 
української металургії, яка забезпечує близь- 
ко 40% валютних надходжень в Україну, пере-
важно за рахунок продукції нижчих техноло-
гічних укладів. Так, кожний автомобіль Audi, 
BMW, Porsche, Honda, Toyota, Volkswagen, 
Mercedes, Skoda зроблено зі сталі, що містить за-
лізну руду Полтавського ГЗК (Ferrexpo) [3]. Ві-
домо, що готовий продукт може коштувати у 10  
а то й 100 разів більше, ніж сировина, необ-
хідна для його виготовлення, тому що між си-
ровиною та готовою продукцією знаходиться 
мультиплікативний виробничий процес, що пот- 
ребує знань, технологій.

Усі розвинуті країни намагаються уникнути 
видів діяльності зі спадаючою віддачею та рин-
ків із досконалою конкуренцією (видів діяль- 
ності, де хоч один із ресурсів має природне по-
ходження). Такі види діяльності позбавлені по-
тенціалу для інновацій. Якщо виробники нової 
продукції встановлюють ціну за методом «знят-
тя вершків», то підприємства добувної галузі 
вимушені конкурувати на світовому ринку за 
рахунок зменшення ціни. Ми цілком згодні з 
думкою Е. Райнерта: «Країни, що поставляють 
сировину іншим країнам, рано чи пізно опи-
няться у ситуації, коли віддача від їхньої діяль- 
ності стане зменшуваною. Закон спадаючої 
віддачі наголошує, що у видах діяльності, що 
залежать від природних факторів, наприклад 
у сільському господарстві, риболовстві або до-
бутку корисних копалин, рано чи пізно збіль-
шення вкладень капіталу і/або праці призведе 
до тенденції збіднення через зменшення кіль-
кості продукції на одиницю вкладеної праці  
або капіталу» [4, с. 231].

Побудова технологічного циклу в рамках 
однієї інтегрованої структури (наприклад, від 
добутку залізної руди до виготовлення авто-
мобілю) дасть змогу перенести вектор розвитку 
економіки з виробництва продукції з меншою 
доданою вартістю до виробництва продукції  

з більшою доданою вартістю. Вироблення про-
дукції вищих технологічних укладів призведе 
до економічного (збільшення прибутку учасни-
ків групи), бюджетного (збільшення бюджет-
них надходжень), соціального (створення нових 
робочих місць), екологічного (зменшення част-
ки шкідливого виробництва) ефектів.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Таким 
чином, уважаємо, що збільшення обсягів екс-
порту сировини призводить до збіднення країни 
та втрати можливості інноваційного піднесен-
ня. Вважаємо, що в процесі інтеграції України 
до світової економіки важливо відстоювати на-
ціональні інтереси, які полягають у збільшенні 
ефекту від використання ресурсного потенціалу 
держави. Саме промислові структури з верти-
кальною інтеграцією можуть сприяти подов- 
женню технологічного ланцюга, збільшенню 
виробництва кінцевої продукції з більшим ін-
новаційним складником. Лише за умови форму-
вання потужних інтеграційних структур Украї-
на може гідно інтегруватися у світовий простір.
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ВПЛИВ БІЗНЕС-АНГЕЛІВ НА РОЗВИТОК  
ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

INFLUENCE OF BUSINESS ANGELS ON THE DEVELOPMENT  
OF INNOVATIVE ENTERPRENEURSHIP IN UKRAINE

АНОТАЦІЯ
У зв’язку з труднощами фінансування малих інноваційних 

підприємств в Україні виникає необхідність розвитку нових 
форм фінансування у сфері малого бізнесу. У статті дослідже-
но питання фінансування інноваційного підприємства. Наведе-
но загальну класифікацію джерел фінансування підприємств 
з інноваційною діяльністю, основними з яких є самофінансу-
вання, кредитування та зовнішнє інвестування. Проаналізо-
вано нову для національної економіки форму фінансування –  
бізнес-ангели, діяльність яких спрямована на стимулювання 
розвитку інноваційної діяльності в Україні. Досліджено критерії 
вибору інноваційних проектів бізнес-ангелами як напряму ін-
вестування. Розглянуто основні форми бізнес-ангелів, особли-
ве місце серед яких займає асоціація бізнес-ангелів. Дослід- 
жено її роль в інноваційному розвитку підприємництва.

Ключові слова: інновація, інвестиційна діяльність, бізнес-
ангели, інноваційне підприємництво, інноваційний менеджмент.

АННОТАЦИЯ
В связи с трудностями финансирования малых инновацион- 

ных предприятий в Украине возникает необходимость разви-
тия новых форм финансирования в сфере малого бизнесе.  
В статье исследованы вопросы финансирования инновацион- 
ного предприятия. Дана общая классификация источников 
финансирования предприятий с инновационной деятель- 
ностью, основными из которых являются самофинансирование, 
кредитование и внешнее инвестирование. Проанализирована 
новая для национальной экономики форма финансирования –  
бизнес-ангелы, деятельность которых направлена на стимули-
рование развития инновационной деятельности в Украине. Ис-
следованы критерии выбора инновационных проектов бизнес- 
ангелами как направления инвестирования. Рассмотрены ос-
новные формы бизнес-ангелов, особое место среди которых 
занимает ассоциация бизнес-ангелов. Исследована ее роль  
в инновационном развитии предпринимательства.

Ключевые слова: инновация, инвестиционная деятель-
ность, бизнес-ангелы, инновационное предпринимательство, 
инновационный менеджмент.

ANNOTATION
Nowadays innovation occupies a special place in an entrepre-

neurial activity. It becomes a factor for competitiveness of a mod-
ern enterprise. Thus, the issues of financing for enterprise’s inno-

vative activity are urgent for the current management theory and 
practice. The main goal of the paper is to analyze the role of busi-
ness angels in the innovative entrepreneurial activity in Ukraine. 
Thus, such scientific methods were used during the study. They 
are the historical and logical analysis of the literature, a structural  
analysis, methods of comparative analysis and summarization. 
Scientific works of national and foreign scientists in the sphere of 
innovation management were used as the informational basis for 
the conducted research. In Ukraine there is a need for develop-
ment new forms of funding in the small business sector due to 
the difficulties of financing for the small innovative enterprises. In 
the paper the issues of financing for the innovative enterprises 
are viewed. General classification of sources of financing for en-
terprises with innovative activity is given. Among them such main 
sources should be allocated, such as self-financing, crediting and 
external funding. Also the new financing form for national economy 
was considered. It is business angel, which activity is focused on 
stimulation of developing innovative activity in Ukraine. Criterions 
for selecting innovative projects by business angels as an invest-
ment direction are researched. Main forms of business angels, 
especially the association of business angels, are viewed. Its role 
in the innovative development of entrepreneurship is researched. 
The results of this study form the theoretical and methodological 
basis for practical improvement of the innovative activity of small 
enterprises in Ukraine by using the new form of financing, which 
is a business angel. Such a new financing form as business angel 
could become an effective gear for improving investment activity in 
the modern Ukrainian innovative sphere

Key words: innovation, investment, business angels, innova-
tive entrepreneurship, innovation management.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. У XX ст. прискорення 
науково-технічного прогресу змінило людське 
життя. Науково-технічний прогрес спричинив 
появу нових форм суспільного та економічного 
розвитку, трансформацію економіки від інду-
стріальної до постіндустріальної. Кожен новий 
винахід та відкриття привносять кардиналь-
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ні зміни не лише у життєдіяльність та про-
фесійну діяльність людей, а й змінюють їхню  
свідомість.

Успішність будь-якої організації залежить 
не тільки від її функціонування, а й від зас- 
тосування та освоєння нових технологій, що 
дають змогу виробляти нові види продукції та 
збільшувати якість товару чи послуги з най-
меншими витратами. Нехтуючи інноваційною 
концепцією розвитку, сучасне підприємство 
може опинитися в кризовій ситуації, оскільки 
зовнішнє середовище ставить нові вимоги до 
конкурентної боротьби.

Для успішного розвитку будь-якого іннова-
ційного підприємства необхідні зовнішнє фі-
нансування та інвестиції, а також державна 
підтримка. Не всі підприємства спроможні про-
фінансувати себе самостійно: вони потребують 
залучення інвестицій. Проте поведінка й інтере- 
си великих інвесторів із кожним роком стають 
більш бюрократичними, що викликає необхід-
ність розвитку нових форм зовнішнього фінан-
сування у сфері малого підприємництва. Одним 
із перспективних інститутів фінансування інно-
ваційних проектів у сфері малого підприємницт- 
ва є бізнес-ангели.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної проб- 
леми і на які спираються автори. Проблему  
інноваційної-інвестиційної діяльності на націо-
нальному рівні досліджено в наукових працях 
М.П. Бутка, О.І. Гордуновського, Л.І. Федуло-
вої, І.І. Кукурудзи, М.П. Денисенка, Т.Є. Во- 
ронкової, С.В. Ладики тощо. Формуванню  
інвестиційно-інноваційної стратегії приділено 
багато уваги такими науковцями, як Н.І. Чух-
рай, Л.Л. Антонюк, А.М. Поручник, В.С. Сав-
чук. У роботах цих авторів відображено різні 
аспекти інноваційно-інвестиційної політики 
держави, пов’язані зі стимулюванням іннова-
ційної активності та ефективною мобілізацією  
внутрішніх і зовнішніх джерел інвестицій-
них ресурсів. Однак, незважаючи на значну 
кількість робіт, які відображають різні ас-
пекти даної проблеми, багато питань стосовно  
інноваційно-інвестиційного розвитку економі-
ки держави залишаються дискусійними і вима-
гають додаткового дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Основною метою статті є аналіз 
місця бізнес-ангелів у розвитку інноваційно- 
інвестиційної діяльності в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Сьогодні дуже гостро стоїть питан-
ня фінансового забезпечення інноваційної діяль- 
ності національних підприємств. Фінансове за-
безпечення інноваційної діяльності передбачає 
реалізацію заходів із залучення необхідного об-
сягу фінансових ресурсів для фінансування но-
вовведень підприємства. Основним завданням 
фінансового забезпечення є прийняття рішень 
щодо визначення джерел ресурсів фінансуван-

ня інноваційної діяльності, формування необ-
хідних їх обсягів та оптимізації [1, с. 66].

В економічній літературі визначено різні 
способи фінансування інноваційної діяльності, 
серед них виділяють три основні форми:

1) самофінансування – здійснюється за ра-
хунок власних коштів у частині чистого при-
бутку та амортизаційних відрахувань. Основні 
недоліки такої форми фінансування: а) власні 
кошти не можуть повністю використовуватися 
як фінансове забезпечення інноваційної діяль- 
ності, оскільки частина чистого прибутку спря-
мовується на приріст оборотного капіталу, вип- 
лату дивідендів тощо; б) за рахунок самофінан-
сування промислових підприємств практично 
неможливо своєчасно та ефективно перерозпо-
ділити ресурси внаслідок їх пов`язаності, яка 
зумовлює всі структурно-технологічні перекоси 
у сфері матеріального виробництва; в) значна 
частина промислових підприємств працює збит-
ково. Великою є й частка тих підприємств, які 
відчувають нестачу власних фінансових ресур-
сів навіть для забезпечення поточної діяльності;

1) кредитування – форма позикових фінан-
сових ресурсів від кредитних та банківських 
установ;

2) зовнішнє фінансування – основними його 
джерелами є кошти державного та місцевих бю-
джетів, а також кошти інвесторів. За рахунок 
державних коштів фінансуються цільові комп-
лексні програми, фундаментальні та окремі 
прикладні дослідження, які мають стратегічне 
значення для країни й які здійснюють переваж-
но спеціалізовані науково-дослідні організації. 
Бюджетне фінансування інноваційних проектів 
здійснюється у формі безвідсоткових або піль-
гових позик. Позабюджетні фонди фінансуван-
ня інноваційної діяльності використовують для 
забезпечення фінансування.

Як показує практика, для максимізації при-
бутку та забезпечення оптимального співвідно-
шення різні форми фінансового забезпечення 
використовують одночасно [1, с. 66–67].

Однією із сучасних форм зовнішнього фінан-
сування є бізнес-ангели.

Бізнес-ангели – це приватні інвестори, фі-
зичні й юридичні особи, що вкладають кошти 
в малі інноваційні компанії на ранніх стадіях 
розвитку, зазвичай в обсязі не більше 1 млн дол. 
США. Бізнес-ангели вкладають грошові кошти 
практично в усі сектори економіки, де є компа-
нії з високим потенціалом зростання.

Основною метою діяльності бізнес-ангелів є 
отримання прибутку від інвестованих коштів. Ме-
ханізм отримання прибутку бізнес-ангелами схо-
жий із венчурними фондами: прибуток формуєть-
ся під час продажу іншому інвесторові своєї частки 
бізнесу (наприклад, венчурному фонду). У одного 
проекту може бути декілька бізнес-ангелів, таким 
чином, інвестування відбувається у формі «до-
лєвого» капіталу [3, с. 32]. Проте на відміну від 
венчурного фінансування рівень некомерційної за-
цікавленості у разі фінансування бізнес-ангелами 
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нижчий: фінансування залежить від взаємовідно-
син між підприємцем та інвестором.

Бізнес-ангел не просто інвестує кошти в  
проект – він передає компанії корисні зв’язки 
та управлінські навички. Часто такий інвестор 
допомагає малому інноваційному підприємству 
будувати свій бізнес.

Під час вибору проекту бізнес-ангели ке-
руються такими критеріями:

– особистість підприємця;
– потенціал зростання даного сегмента ринку;
– конкурентні переваги ідеї або товару.
До основних форм бізнес-ангелів, що отримали 

найбільший розвиток у світі, слід віднести нефор-
мальні об'єднання (синдикати), співтовариства  
і мережі бізнес-ангелів, асоціації бізнес-ангелів [3].

Особливе місце в системі бізнес-ангелів зай- 
мають їхні мережі та асоціації (рис. 1).

Як бачимо з рис. 1, роль асоціації бізнес- 
ангелів дуже значна. Її основним завданням є 
надання допомоги підприємцям, які шукають 
приватний ризиковий капітал, та бізнес-ангелам  
у пошуку один одного.

В Україні діє профільне співтовариство 
UAngel. Його діяльність та розвиток також ві-
домі в багатьох країнах Південної Азії. Воно 
об'єднує підприємців та інвесторів на локаль-
ному і міжнародному рівнях, а його головним 
завданням є пошук проектів для спільного ін-
вестування. Це зменшує ризики для кожного 
«ангела», а разом із цим підвищує шанс на 
успіх у «стартапів» за рахунок спільного досві-
ду і знань ангелів.

UAngel повинен стати ланкою української 
екосистеми венчурного інвестування – платфор-
мою, за допомогою якої бізнес-ангели знахо-
дять привабливі проекти і створюють з іншими 
ангелами інвестиційні синдикати, тобто групи 
спільного інвестування. UAngel надає доступ до 
інформації про угоди, організовує спільні за-
ходи, а також тренінгові програми для членів 
співтовариства.

UAngel є закритою організацією, зареєстро-
ваною як громадський союз. Членами UAngel 
можуть стати фізичні особи, а також компанії 
на правах афільованого члена. Щоб стати чле-
ном співтовариства, треба заручитися рекомен-
даціями як мінімум двох діючих членів, далі 
все вирішить загальне голосування. Членський 
внесок становить $ 1 тис. на рік для ангелів  
і $ 3 тис. – для компанії-партнера [4].

З моменту створення UAngel є повноправ-
ним членом найбільшої європейської мережі 
European Business Angels Network, відповідно, 
партнером українського співтовариства відте-
пер стане глобальна платформа Gust. Завдяки 
цьому члени UAngels отримають безкоштовний 
доступ до платформи Gust, яка працює за прин-
ципом AngelList, тільки не для стартапів, а для 
малого і середнього бізнесу.

Перевагою UAngel є більш гнучке прийняття 
рішень про інвестування. Бізнес-ангели мають  
ширші горизонти у цьому плані і власні, відмін-
ні від венчурних капіталістів, фінансові критерії. 
Варто відзначити, що залучення грошових коштів 
від незалежних інвесторів дешевше, ніж з інших 
фінансових структур. Більше того, «ангели» не 
бояться фінансувати технологічні компанії, яким 
апріорі властивий високий ризик [4].

Основними недоліками цього джерела засобів 
є його відносно невеликий розмір і можлива мі-
зерність для реалізації поточного етапу іннова-
ційного процесу і переходу до наступної стадії.

Бізнес-ангели або венчурні інвестори для 
зниження своїх можливих ризиків займаються 
лише мікрофінансуванням інновацій, тому ці 
засоби можуть закінчитися ще до початку ета-
пу виготовлення дослідного зразка продукції. 
Венчурне фінансування здійснюється різними 
фондами шляхом надання грошових ресурсів 
на безповоротній основі. Фінансування пропо-
нується лише тим інноваційним компаніям, 
які в змозі запропонувати ринку принципово 
новий продукт або винахід. Ризики венчурних 

Рис. 1. Схема діяльності асоціації бізнес-ангелів
Джерело: складено за [3, с. 33]
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інвесторів великі, але вони компенсуються при-
бутком від участі в акціонерному капіталі за 
успішної реалізації проекту [2, c. 41–42].

Однак у цілому створення в Україні UAngel – 
це ще один крок на шляху до інтеграції нашої 
держави в глобальний ринок.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Не-
зважаючи на невисоку інноваційну активність 
українських підприємств порівняно з розвине-
ними країнами, державні фінанси є найбільш 
значимим джерелом фінансування інновацій на 
стадії фундаментальних досліджень. Проте ра-
зом із цим джерелом інвестицій можна розгля-
дати й інші форми зовнішнього фінансування, 
наприклад бізнес-ангелів, які є досить важли-
вою формою інвестування, що заповнює розрив 
між первинними вкладеннями власників ком-
паній із подальшими традиційними джерелами 
фінансування. Вони отримали свою назву тому, 
що мало хто крім них наважується вкладати 
гроші в ризикові проекти, які не мають достат-
нього забезпечення. У деякому розумінні вони 
«рятують» молоді проекти, які знаходяться  
в скрутному становищі.

Створення UAngel є початком розвитку ін-
новаційної інфраструктури в Україні. Зараз  
у нашій державі склалися сприятливі умови 

для розвитку цього напряму в економіці. Тому в 
найближчому і віддаленому майбутньому діяль-
ність бізнес-ангелів уявляється перспективною.
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ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  
СИСТЕМИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА УПРАВЛІННЯ НЕЮ

TOOLKIT FOR EVALUATION THE ECONOMIC SECURITY OF THE  
OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS SYSTEM AND MANAGEMENT IT

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто основні науково-методичні підходи,  

що використовуються у процесі дослідження економічної 
безпеки. Здійснено інтерпретацію цих підходів з урахуван-
ням можливості їх використання для дослідження економіч-
ної безпеки системи закладів вищої освіти й управління нею,  
а також наведено інструментарій, який використовується для її 
оцінювання. Розглянуто результати досліджень у межах озна-
чених науково-методичних підходів, узагальнено їхні недоліки,  
що перешкоджають їх використанню під час дослідження еко-
номічної безпеки системи закладів вищої освіти та управління, 
а також виділено критерії, яким ці підходи мають відповідати. 
Запропоновано використовувати науково-методичний підхід, 
який являє собою синтез програмно-цільового та ресурсного 
підходів – факторно-функціональний.

Ключові слова: заклади вищої освіти, система ЗВО,  
науково-методичні підходи, оцінювання економічної безпеки 
системи ЗВО, управління економічною безпекою системи ЗВО.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные научно-методические 

подходы, которые используются в процессе исследования 
экономической безопасности. Осуществлена интерпретация 
этих подходов с учетом возможности их использования для 
исследования экономической безопасности системы учреж-
дений высшего образования и управления ею, а также при-
веден инструментарий, который используется для ее оценки.  
Рассмотрены результаты исследований в рамках указанных 
научно-методических подходов, обобщены недостатки, кото-
рые препятствуют их использованию при исследовании эконо-
мической безопасности системы учреждений высшего образо-
вания и управления, а также выделены критерии, которым эти 
подходы должны соответствовать. Предложено использовать 
научно-методический подход, который представляет собой 
синтез программно-целевого и ресурсно-функционального 
подходов – факторно-функциональный.

Ключевые слова: учреждения высшего образования, си-
стема учреждений высшего образования, научно-методические 
подходы, оценивание экономической безопасности системы 
учреждений высшего образования, управление экономической 
безопасностью системы учреждений высшего  образования.

ANNOTATION
The article deals with the main scientific and methodologi-

cal approaches to the research of economic security such as: 
systemic, process, functional, resource, resource-functional, 
program-target (complex), criterial, approach on the basis of 
economic risks, indicator, approach, which involves estimation 
of the ratio of gross investment size and investment resources, 
economic and mathematical (cost); cyclic, cluster (infrastructur-
al), situational approach. It is defined that they are practically 
not used in their pure form, some approaches are considered 

fragmentarily in the writings of scientists, often approaches the 
synthesis of approaches, and some of them can be attributed to 
several approaches at one and the same time. It has been deter-
mined that most of them are oriented on the assessment of the 
economic security of economic entities, which is possible for their 
use at the level of the higher educational institutions as separate 
universities, but is unacceptable for their system. Their advan-
tages and disadvantages from the standpoint of the possibility of 
using for the researched of the economic security of the higher 
educational institutions system are highlighted. They have been 
interpreted taking into account the possibility of using for and 
evaluating the economic security of higher education institutions 
system and the tools used to evaluation the economic security of 
higher education institutions system. The results of researches 
within the mentioned approaches are considered, the shortco- 
mings of scientific and methodological approaches to the research 
of economic security these approaches, which impede their use 
in carrying out the research of the economic security of the mana- 
gement system and management and the criteria, which scientific 
and methodological approaches must meet, are generalized. The 
scientific and methodological approach proposed is a synthesis 
of the program-target and resource-functional approaches –  
factor-functional approach, which allows to develop on its basis 
a model for evaluating the economic security of higher education 
institutions system and management its.

Key words: institutions of higher education, higher education 
institutions system, scientific and methodological approaches, 
evaluation of economic security of HEI system, management of 
economic security of HEI institutions system.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. В умовах нестабільності 
розвитку економічних процесів важливим зав- 
данням у контексті управління економічною 
безпекою є об’єктивне оцінювання досліджува-
них процесів, важливою основою чого є існую-
чі методичні підходи. Важливим і дискусійним 
сьогодні залишається питання вибору методів 
і критеріїв, які б лягли в основу методичних 
підходів до дослідження економічної безпеки 
системи ЗВО та управління нею.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спирається автор. Основні науково-
методичні підходи до дослідження економічної 
безпеки розглянуто в публікаціях як зарубіж-
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них, так і вітчизняних учених [1–14]. Проте 
слід зазначити, що загалом науково-методичні 
підходи в чистому вигляді практично не вико-
ристовуються, деякі розглянуто фрагментарно 
в працях науковців, часто зустрічається синтез 
підходів, а деякі з них можуть бути віднесені до 
декількох підходів одночасно. У зв’язку із цим 
доцільним у сучасних умовах є вибір та обґрун-
тування інструментарію для оцінювання еконо-
мічної безпеки системи закладів вищої освіти 
та управління нею.

Формулювання цілей статті (постановка зав- 
дання). Мета статті полягає в обґрунтуванні ін-
струментарію для оцінювання економічної без-
пеки системи закладів вищої освіти та управ-
ління нею.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Переважно науково-методичні під-
ходи передбачають оцінювання економічної без-
пеки закладів вищої освіти (ЗВО) як суб’єктів 
господарювання. Заклади вищої освіти не є зам- 
кнутими системами, їх діяльність залежить від 
впливу багатьох чинників. Під час досліджен-

ня економічної безпеки системи закладів вищої 
освіти не можна обмежуватися вибором вихід-
них показників і методів її оцінювання, лише 
враховуючи результати діяльності окремих ви-
шів, доцільно враховувати роль та значення ЗВО 
задля забезпечення економічного зростання дер-
жави і використовувати показники для оціню-
вання не лише на мікрорівні, а й на макрорівні.

З урахуванням цього та зважаючи на різно-
плановість категорії «економічна безпека сис-
теми закладів вищої освіти», серед існуючих 
поширених науково-методичних підходів [1; 2] 
відібрано ті, що передбачають використання за-
гальних показників, а не лише набору специ-
фічних критеріїв для підприємства, та резуль-
тати яких можна інтерпретувати для всіх ЗВО. 
Здійснено їх класифікацію, що дає змогу роз-
ширити й оцінити об’єкт дослідження (рис. 1).

Під час здійснення оцінювання економічної 
безпеки закладів вищої освіти переважна біль-
шість науковців використовує індикаторний  
та ресурсно-функціональний підходи.

Вибір оптимально підходу залежить від 
об’єкта дослідження, що пов’язано з амбі-

Рис. 1. Синтез науково-методичних підходів до дослідження економічної безпеки системи ЗВО
Джерело: розроблено автором за [1; 2] та оприлюднено основні елементи в праці [3]
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валентністю вищої освіти (з одного боку, 
зростання якості вищої сприяє підвищенню 
рівня економічного розвитку держави, а з ін-
шого – реалізація державної політики за допо-
могою різноманітних програм є визначальною 
у функціонуванні системи вищої освіти зага-
лом та справляє вплив на підвищення її якості)  
та дуальністю поняття «заклади вищої освіти», 
які можна розглядати як суб’єкти господарюван-
ня та елементи соціально-економічної системи.

З урахуванням розглянутої класифікації підхо-
дів (рис. 1) доцільно навести інструментарій, який 
використовується для оцінювання економічної 
безпеки системи закладів вищої освіти (рис. 2).

Унаслідок використання різного інструмен-
тарію для оцінювання економічної безпеки за-
кладів вищої освіти наявні підходи є незалеж-
ними один від одного, вони розроблені з різним 
ступенем обґрунтованості доцільності їх вико-
ристання на рівні системи ЗВО.

Рис. 2. Інструментарій для оцінювання економічної безпеки системи закладів вищої освіти
Джерело: розроблено автором за [1; 2] та оприлюднено основні елементи в праці [3]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Науково-методичні підходи до оцінювання 
економічної безпеки системи закладів вищої освіти 

Індикаторний 
підхід 

Інструментарій оцінювання економічної безпеки системи закладів вищої освіти 

Ресурсно-
функціональний 

підхід 

Програмно-
цільовий 

(комплексний) 
підхід 

Підхід на основі 
теорії 

економічних 
ризиків 

Статистичний 
метод 

Факторний 
аналіз 

Метод 
розрахунку 

інтегрального 
індикатора 

Графічний 
спосіб за 

індикаторами 

Регресійний 
аналіз 

Кластерний 
аналіз 

Аналізу і 
обробки 
сценаріїв 

Оптимізації 

Аналітичний 
метод 

Метод 
побудови 

дерева рішень 

Метод 
екстраполяції 

Аналіз 
чутливості 

Теоретико-
ігрові методи 

Метод оцінки 
фінансової 
стійкості 

Методи 
штучних 

нейронних 
мереж 

Методи 
експертних 

оцінок 



48

Випуск 2(13) 2019

Класичний приватний університет

У межах індикаторного підходу під час ана-
лізу економічної безпеки закладу вищої освіти 
Є.М. Бєлий та І.Б. Романова [4] пропонують ура-
ховувати стан інфраструктури вишу, його пер-
соналу, ефективність основних бізнес-процесів  
у сфері освітньої та науково-дослідної діяльнос-
ті, а також фінансовий стан підприємства. Оці-
нювання рівня економічної безпеки може бути 
здійснено з використанням компонент націо-
нальної системи рейтингової оцінки діяльності 
вишів, на базі якої доцільно визначати потенці-
ал вищої освіти в системі забезпечення еконо-
мічної безпеки. До таких індикаторів вони від-
носять: індикатори інфраструктури; індикатори 
персоналу; індикатори основних бізнес-процесів;  
індикатори фінансового стану. При цьому ав-
тори не наполягають на обов’язковості чи ви-
черпності переліку показників, які можуть 
відрізнятися залежно від регіону, специфіки  
діяльності ЗВО тощо.

Залежно від поточних значень індикаторів  
і від співвідношення цих значень із гранични-
ми пропонується виділяють такі стани рівня 
економічної безпеки вишу: а) нормальний – усі 
вибрані індикатори перевищують порогові зна-
чення; б) квазінормальний – один-два індикато-
ри не досягають граничних значень, при цьому 
інші індикатори перебувають у зоні допустимих 
значень; в) передкризовий – істотна частка осно-
вних (на думку експертів) індикаторів не досягає 
своїх порогових значень; г) кризовий – більшість 
індикаторів знаходиться за межами допустимої 
зони; іншими словами, порушуються практич-
но всі бар’єри, що відділяють зону нормального 
функціонування вишу від критичної.

Є.В. Михайлін та О.В. Грачов [5] здійснюють 
аналіз поширених методик оцінювання еконо-
мічної безпеки вишів і на його основі виділяють 
такі методи оцінювання: метод аналізу – його 
різновид (порівняння); метод класифікації – 
його різновид (ранжування).

При цьому вони виділяють окремий підхід 
як об’єднання методу порівняння та ранжу-
вання – оцінювання економічної безпеки ЗВО 
передбачається здійснювати на основі комбіна-
торного підходу [5], який передбачає здійснен-
ня попереднього порівняння окремих критеріїв  
з їхніми еталонними значеннями [6] із розрахун-
ком сукупного критерію економічної безпеки  
(СКЕБ) за формулою 1: 

ÑÊEÁ Iíï�� �= ×∑ × = × ∑ ×
=
∏Ñ d q C dk i
i

n

i k ii i
1

,    (1)

де di – питома вага значущості складників 
економічної безпеки вишу, при цьому ∑ =di 1;

Iíï =
=
∏
i

n

iq
1

 – зведений показник рівня економічної 

безпеки за відповідністю нормативним параметрам.
Сума зведених показників для оцінювання 

визначається за формулою 2:

∑ × = + + +C d І І І Іk i ÅÅÂ ÅÑÂ ÅÊÂ ÔÅÂi
,      (2)

де ∑ ×C dÅÅÂ ii
 – зведений показник еконо-

мічної ефективності вишу; ∑ ×C dÅÑÂ ii
 – зведе-

ний показник економічної стійкості вишу; 

∑ ×C dÅÊÂ ii
 – зведений показник конкурентоспро- 

можності вишу; ∑ ×C dÔÅÂ ii
� � – зведений показник 

фінансово-економічної дисципліни вишу.
Кожен окремий критерій економічної безпе-

ки за ступенем відповідності вишу нормативно- 
встановленим параметрам розраховується як 
відношення або відмінність між фактично до-
сягнутим рівнем показника і потрібною вели-
чиною. Якщо за базу оцінювання приймається 
якась норма із системи критеріїв, то розраху-
нок одиничного показника здійснюється за 
формулою 3:

q
p
pi
i

i0

= � ,                        (3)

де qi  – одиничний параметричний показник 
оцінки рівня економічної безпеки за i-м парамет- 
ром; pi  – величина i-го параметра за об’єктом, 
що піддається аналізу; 

q
p
pi
i

i0

= �
 – величина i-го пара-

метра, прийнята за норму.
При цьому якісні нормативні параметри мо-

жуть приймати значення або 1, або 0. Якщо 
параметр, що підлягає аналізу, відповідає 
обов’язковим нормам і стандартам, то показник 
дорівнює 1, якщо параметр не відповідає нор-
мам і стандартам, то показник дорівнює 0. Зо-
крема, відсутність в організації реєстраційних 
документів або ліцензії на право займатися тією 
чи іншою діяльністю позбавляє організацію 
права вести господарську діяльність, що озна-
чає, що рівень економічної безпеки для даного 
вишу автоматично стане рівним 0. Для визна-
чення коефіцієнта значущості кожного чинни-
ка економічної безпеки ця методика передбачає 
використання метода експертних оцінок, згідно 
з яким вагові коефіцієнти Dc окремих показни-
ків визначаються за алгоритмом, розглянутим 
у праці [7], у такій послідовності:

1. Проводиться опитування експертів (r), 
які присвоюють кожному показнику ранг Rc

j 
(j – номер експерта) так, щоб найважливіший, 
на їхню думку, показник отримав ранг «1», на-
ступний – «2» і так до рангу «K» за кожною 
групою.

2. Розраховуються утворені ранги за формулою 4:

R K Rc cj j
= � � �–                        (4)

3. Розраховується сума рангів за кожним по-
казником за формулою 5:

R Rñ
j

r

c j
=

=
∑
1

.                        (5)

4. Визначається вага кожного окремого по-
казника за формулою 6:
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=
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,                       (6)

де N – кількість окремих показників, що 
визначають зведений показник економічної  
безпеки.

Вагові значення зведених показників еконо-
мічної безпеки в міру їх узагальнення розрахо-
вуються за формулами 7–9:
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i

N

iW j
=
∑ =
1
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∀ =j r1, ,�                           (9)

де Dc  – сумарна вага показника за оцінкою 
всіх експертів; Wcj

 – вага, присвоєна експертом 
j показнику c.

Здійснення оцінювання окремих показників 
економічної безпеки вишу методом так званої 
кваліметрії забезпечує можливість порівняння 
різнорідних показників шляхом приведення їх до 
безрозмірних величин у межах інтервалу від 0 до 
1. Переведення значень показників p

i
 у відносні 

величини здійснюється за формулами 10–11: 
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де qi – одиничний параметричний показник 
оцінки рівня економічної безпеки i-му параметру.

Якщо за зразок приймається максимальне 
значення, то використовується формула 10, 
якщо за зразок приймається мінімальне значен-
ня – формула 11. За цієї методики всі еталонні 
відносні показники будуть дорівнювати 1.

Зведений показник за складниками еконо-
мічної безпеки ЗВО розраховується як нормова-
на евклідова відстань між показниками вишу, 
для якого оцінюється економічна безпека, та 
вишу-еталона за формулою 12: 

І d qі
i

n

i i= − × −( )
=
∑1 1
1

2                 (12)

Інтегральний показник економічної безпеки 
( ²ÅÁ ) розраховується за формулою 13:

ІÅÁ íï
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i i iІ q D I= × − × × −( )
=
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1

4
2          (13)

Е.В. Михайлин та А.В. Грачев [5] визна-
чають побудову рейтингів вишів як підсумок 
оцінювання економічної безпеки певної (N) 
кількості вишів. У ньому визначається деяка 
кількість перших у рейтингу вишів, стан яких 
уважається безпечним. Як порогова величина 
(порогове значення встановлюється на підставі 
визначення безопарного місця вишу серед тих, 
для яких визначається рівень економічної без-
пеки) закладів вищої освіти вони пропонують 
визначати показник мінімальний показник еко-
номічної безпеки серед множин M вишів (ІM), 
тобто показник економічної безпеки останнього 
в розглянутій множині M вишу. Рівень еконо-
мічної безпеки визначається як різниця між 
фактичним значенням показника економіч-
ної безпеки та пороговим, позитивне значення 
рівня економічної безпеки буде означати нахо-
дження в безпечному стані, негативне – у небез-
печному, розрахунок порогових значень може 
бути здійснений як для інтегральних показни-
ків, так і зведених та окремих індикаторів.

В.А. Рач, О.В. Бірюков, А.І. Пилипенко [8] 
пропонують використовувати збалансовану сис-
тему показників (Balanced Scorecard – BSC), 
на основі якої здійснюється побудова системи 

темпоральних критеріїв ВНЗ (ЗВО – примітка 
автора) як інноваційного проектно-орієнтова-
ного суб’єкту господарювання. З урахуванням 
розроблених критеріїв із використанням BSC 
та опортуністичного підходу (у межах дію- 
чих систем стратегічного та функціонального 
управління він дає змогу запропонувати нові 
інструменти, які враховують особливість діяль-
ності проектно-орієнтованих суб’єктів господа-
рювання в нестабільних умовах) пропонують 
оцінювати економічну безпеку вишів. При цьо-
му передбачається формування інтегрального 
еталонного темпорального критерію, завдяки 
якому можливим стає здійснення оцінювання 
нових загроз та можливостей з урахуванням їх-
нього впливу на економічну безпеку на основі 
зміни динаміки показників діяльності та їх міс-
ця у функціоналі. Запропонований підхід мож-
на віднести до індикаторного з поєднанням еле-
ментів ресурсно-функціонального, хоча автори 
його позиціонують як опортуністичний. 

Методичні підходи до оцінювання економіч-
ної безпеки ВНЗ (ЗВО – примітка автора) ґрун-
товно описані в праці [9], де В.П. Мартинюк 
зазначає, що найбільш розповсюдженим підхо-
дом до оцінювання економічної безпеки з вико-
ристанням сукупності показників є індикатор-
ний метод, що базується на системі індикаторів 
(індикаторами прийняті граничні значення (мі-
німальне або максимальне) вибраних показни-
ків, які описують стан економічної безпеки оці-
нюваного об’єкта. Економічна безпека об’єкта 
оцінюється за результатами порівняння (абсо-
лютного або відносного) фактичних значень виб- 
раних показників з індикаторами. 

Проте, як зазначає В.П. Мартинюк, незва-
жаючи на вдавану простоту системи індикато-
рів, часто є громіздкими, у порівнянні вико-
ристовуються фактичні значення показників 
минулого періоду. Вчений убачає необхідність 
виділити певну кількість або вибрати один-два 
синтетичних за своєю природою показників 
для суб’єктів господарської діяльності як то 
чистий прибуток та рентабельність капіталу 
чи витрат. Такі підходи можуть бути викорис-
таними для вибору чи конструювання подіб- 
них за призначенням показників економічної 
безпеки вишу.

Ураховуючи важливість для забезпечення 
фінансово-економічної діяльності ЗВО наявнос-
ті відповідної суми коштів (у тому числі для 
запобігання, послаблення або захисту від загроз 
його діяльності), для того щоб не відбувалося 
зменшення рівня економічної безпеки вишу 
(або перебування в економічній безпеці), бюд- 
жет має як мінімум дорівнювати сумі коштів 
на ведення основної діяльності і на захист від 
загроз діяльності. Для цього він пропонує оці-
нювати економічну безпеку вишу за результата-
ми порівняння величин планового та наявного 
бюджетів (величину дефіциту бюджету у відсот- 
ках до планової величини пропонується вважа-
ти показником його економічної безпеки). 
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Окремо слід виділити модель оцінювання 
економічної безпеки ВНЗ (ЗВО – примітка ав-
тора), яка враховує певні аспекти індикаторно-
го підходу, що розроблена Г.Д. Тюленевим [10]. 
Вона базується на використанні кіл логічного 
аналізу (кола Ейлера-Венна). 

Основою моделі оцінювання економічної без-
пеки ВНЗ (ЗВО – примітка автора) Г.Д. Тюле-
нев [10] пропонує вибрати чотири індикатори, 
перевага яких полягає у тому, що, з одного 
боку, вони дають змогу найповніше охаракте-
ризувати діяльність ЗВО як організації, яка 
надає освітні послуги; з іншого – інформацію 
про такі індикаторів порівняно легко отримати 
й однозначно інтерпретувати.

На основі індикаторів визначаються чотири 
умови, покладені в основу моделі оцінювання 
економічної безпеки вишів: 

S
1
 – чистий грошовий потік ЗВО є більшим 

за 0 або дорівнює йому; 
S

2
 – динаміка чисельності студентів є пози-

тивною або нейтральною, тобто набір студентів 
у поточному році є більшим за набір минулого 
року або дорівнює йому; 

S
3
 – динаміка чисельності професорсько- 

викладацького складу (вчених – примітка ав-
тора) є позитивною або нейтральною, тобто чи-
сельність викладачів, яких залучено до прове-
дення навчального процесу, у поточному році 
є більшою за кількість викладачів у минулому 
році або дорівнює їй; 

S
4
 – динаміка матеріального забезпечення 

навчального процесу є позитивною або ней-
тральною, тобто вартість засобів, які залучено 
до проведення навчального процесу, у поточно-
му році є більшою за вартість засобів у минуло-
му році або дорівнює їй.

Кожне ствердження (S) описує певний стан 
розглянутих умов економічної безпеки. У розро-
бленій моделі оцінювання економічної безпеки 
кожен оцінюваний стан економічної безпеки з 
множини {C} формується під впливом комбінації 
визначених умов {S}. Зважаючи на використан-
ня чотирьох умов, кількість можливих комбіна-
цій становить 16 (24) (повний перебір варіантів). 

За умови повного виконання всіх зазначених 
згідно із цією моделлю умов може йтися про дос- 
татню економічну безпеку. 

В.Н. Бабаєв, Т.В. Момот, М.Н. Пересип- 
кін [11, с. 521–524] на основі аналізу [12] ви-
діляють функціональні складники економічної 
безпеки, які можуть бути відноситися і до ЗВО 
та охарактеризовані так: фінансовий складник 
покликаний забезпечити стабільність і конку-
рентоспроможність установи; інтелектуальний 
і кадровий – спрямований на роботу з викла-
дацьким складом, створення умов для розви-
тку їхнього інтелектуального потенціалу, за-
безпечення права на інтелектуальну власність; 
техніко-технологічний – забезпечити відповід-
ність аудиторних площ нормативним показни-
кам і оснащення їх необхідними в навчальному 
процесі технічними засобами навчання, під-

ручними матеріалами для проведення занять, 
дотримання вимог до викладання навчальних 
дисциплін; політико-правовий – передбачає за-
безпечення діючими актуальними нормативно- 
правовими документами, розроблення норма-
тивних документів у рамках чинного законо-
давства для конкретного навчального закладу, 
яке регламентує його діяльність і розвиток; ін-
формаційний складник покликаний забезпечи-
ти аналіз стану, виявлення тенденцій у діяль-
ності вишу і розроблення заходів підвищення 
ефективності його діяльності.

В.М. Бабаєв, Т.В. Момот, М.М. Пересипкін 
[11, с. 523–526] не розробляють методику оці-
нювання економічної безпеки, але в контексті 
забезпечення конкурентоспроможності вишу 
виділяють якість освіти як один з основних 
компонентів. При цьому вони акцентують ува-
гу на тому, що рейтингова система оцінювання 
діяльності закладів вищої освіти є індикатором 
економічної безпеки вишу, який описує і харак-
теризує рівень його кількісних і якісних пара-
метрів у системі світової статистики. Такий під- 
хід можна віднести до синтезу функціонально- 
ресурсного та індикаторного.

Н.К. Алімова [13] виділяє три аспекти еко-
номічної безпеки вишів: ресурсне забезпечен-
ня; показники безпеки осіб, які беруть участь  
в освітньому процесі; систему прийняття управ-
лінських рішень у сфері економічної безпеки.

У цілому для оцінювання економічної без-
пеки вишу «пропонується використовувати від 
чотирьох до восьми груп показників, у кожну  
з яких включати від двох до десяти індикаторів, 
які повинні вимірюватися у кількісному (абсо-
лютному, відносному) або якісному виразі» [8].

У межах ресурсно-функціонального підхо-
ду здійснюється оцінювання економічної без-
пеки ВНЗ (ЗВО – примітка автора) відповідно 
до позиції І.С. Стеців [14], яка пропонує роз-
глядати економічну безпеку як процес у стати-
ці і динаміці, при цьому статика виражається 
його структурою, динаміка – виконанням дій за 
необхідними параметрами і методикою скеро-
ваних на створення умов забезпечення стійкос-
ті ВНЗ (ЗВО – примітка автора). Таке подання 
процесу економічної безпеки свідчить, що кож-
ний її складник повинен досліджуватися на всіх 
етапах, а отже, буде забезпечений комплексний 
підхід до економічної безпеки вишу. Доцільною 
автор уважає характеристику таких складників 
економічної безпеки, як: фінансовий, інтелек-
туальний, кадровий, технічний, технологічний, 
нормативно-правовий та інформаційний. 

На основі огляду науково-методичних під-
ходів, що здійснено в праці [3], окреслено об-
меження їх використання під час дослідження 
економічної безпеки системи ЗВО та управлін-
ня нею, до яких віднесено такі:

1. Більшість підходів спирається на визна-
чення окремих складників економічної безпеки, 
що може бути прийнятним для їх використання 
на рівні закладів вищої освіти як суб’єктів гос-



51Приазовський економічний вісник

подарювання, але обмежує їхні можливості для 
визначення рівня економічної безпеки ЗВО як 
елементів соціально-економічної системи.

2. Підходи переважно передбачають здійс- 
нення оцінювання економічної безпеки за окре-
мими складниками, проте показники, які мо-
жуть бути використані за окремими групами, 
потребують додаткового обґрунтування, що дає 
змогу трактувати стан економічної безпеки на 
власний розсуд авторів.

3. Відсутня єдина шкала оцінювання рів-
ня значущості окремих складників і одержа-
них результатів загального рівня економіч- 
ної безпеки.

4. Є недостатньо обґрунтованою система кое- 
фіцієнтів за окремими складниками економіч-
ної безпеки.

5. Використання методів експертних оцінок 
або бальної шкали оцінювання для обґрунту-
вання питомої ваги показників за групами по-
казників та інтегрального індексу (показника) 
економічної безпеки, що свідчить про певний 
рівень суб’єктивізму під час проведення розра-
хунку вагових коефіцієнтів.

6. Деякі підходи є теоретично обґрунтовани-
ми на достатньо високому рівні, але недостат-
ньо висвітлені в науковій літературі з позиції 
їх практичного використання. Вони носять 
більшою мірою описовий характер і теоретич-
ні рекомендації для використання, проте не 
розроблений єдиний математичний інструмен-
тарій для оцінювання економічної безпеки на 
їх основі.

7. Жодний методичний підхід не є універ-
сальним і призводить до того, що виникає бага-
то методик залежно від уявлень науковців про 
економічну безпеку та мету, якої можна досяг-
ти, провівши оцінювання її рівня.

8. Послідовність проведення оцінювання 
економічної безпеки не є досконалою, досить 
складною в практичному використанні, а також 
концептуально не повною мірою обґрунтованою 
в частині того, що є кінцевим результатом оці-
нювання й можливостей розроблення на основі 
одержаних результатів практичних рекоменда-
цій та прогнозів розвитку об’єктів безпеки.

9. Розрахунки, що можуть бути проведені 
на основі зазначених підходів, є доволі громізд-
кими в практичному використанні (у зв’язку  
з відсутністю сталої кількості складників та по-
казників за ними).

10. Окремі підходи передбачають вико-
ристання показників, які не є самостійними,  
а похідними від інших і не знаходять прямо-
го відображення в офіційній звітності суб’єктів 
господарювання, що розширює можливості для 
їх суб’єктивного трактування та розроблення 
на їх основі показників для оцінювання. 

Зважаючи на зазначені недоліки, на основі 
узагальнення науково-методичних підходів виді-
лено критерії, яким вони мають відповідати, для 
здійснення дослідження економічної безпеки сис-
теми закладів вищої освіти та управління нею: 

1. Кількісна вимірюваність. Усі показники, 
які використовуються під час оцінювання за 
тим чи іншим підходом, повинні мати кількісне 
вираження для їх порівняння та розроблення 
на їх основі адекватних сучасним умовам захо-
дів підвищення рівня економічної безпеки.

2. Доступність інформаційної бази дослід- 
ження. Ключовими є показники, які є або самос- 
тійними та знаходять відображення в офіцій-
них джерелах, або синтезованими.

3. Цільова спрямованість. Розроблення ме-
тодичних підходів до оцінювання економічної 
безпеки повинне бути спрямоване на досягнення 
певної мети, доведення інформації до кінцевого 
споживача (ЗВО, держава, роботодавці тощо).

4. Часовий горизонт дії. Методичні підходи 
до дослідження економічної безпеки закладів 
вищої освіти мають бути спрямовані на досяг-
нення результату у вимірюваній перспективі 
(передбачати розроблення прогнозу економічної 
безпеки). 

5. Збалансованість. Здійснювати моніторинг 
зміни оціночних показників з урахуванням їх 
зв’язку в системі, щоб у результаті зміна одних 
показників не призвела до погіршення інших та 
кінцевого результату (інтегрального індексу). 

6. Релевантність. Показники, які оцінюють-
ся комплексно, у системі мають точно відобра-
жати процес оцінювання економічної безпеки 
системи закладів вищої освіти.

7. Використання кількісних методів оці-
нювання. Система оцінювання економічної 
безпеки може містити низку специфічних 
показників, проте використання тих, які не 
мають конкретного визначення (відноситься 
передусім до методів оцінювання, що врахову-
ють високий рівень суб’єктивізму у відповідях 
експертів, зокрема експертних оцінок), може 
призвести до зниження достовірності отрима-
них результатів та їх релевантності у певному 
часовому проміжку. 

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. З ура-
хуванням вищезазначеного запропоновано для 
дослідження економічної безпеки системи за-
кладів вищої освіти та управління нею викорис-
товувати факторно-функціональний науково- 
методичний підхід. Він являє собою синтез  
програмно-цільового (зокрема, такого інстру-
менту для оцінювання, як факторний аналіз) 
та ресурсно-функціонального (поділ вихідних 
даних на групи за функціональними ознаками) 
підходів – факторно-функціональний. Прак-
тичне використання цього підходу дає змогу на 
його основі розробити модель оцінювання еко-
номічної безпеки системи закладів вищої освіти 
та управління нею.
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АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ДИНАМІКИ ОБСЯГІВ ТА СТРУКТУРНИХ ЗМІН  
У ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ANALYSIS OF TRENDS OF DYNAMICS OF STRUCTURAL CHANGES  
AND EXCHANGE CHANGES IN FOREIGN TRADE IN UKRAINE

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто динаміку та структуру зовнішньої 

торгівлі товарами в Україні з 2009 по 2018 р. Установлено,  
що баланс торгівлі послугами в Україні є позитивним, а саль-
до торгівлі товарами – негативним. Досліджено проблему не-
гативного сальдо торгівлі товарами. Перераховано товари, які 
переважають у структурі експорту та імпорту України. Проана-
лізовано негативні сторони експорту продукції з низькою дода-
ною вартістю. Проведено порівняння темпів приросту основ- 
них статей експорту й імпорту України за останні 10 років. Виз- 
начено перспективи виробництва та експорту продукції з ви-
соким ступенем переробки, високотехнологічної. Приведено 
інформацію щодо змін у географічній структурі зовнішньої тор-
гівлі України. Запропоновано дії щодо активізації виготовлення 
високотехнологічної продукції вітчизняними підприємствами.

Ключові слова: зовнішня торгівля, товарна структу-
ра, експорт, імпорт, високотехнологічна продукція, науково- 
технічний потенціал.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены динамика и структура внешней тор-

говли товарами в Украине с 2009 по 2018 г. Установлено, что ба-
ланс торговли услугами в Украине является положительным, а 
сальдо торговли товарами – отрицательным. Исследована про-
блема отрицательного сальдо торговли товарами. Перечисле-
ны товары, которые преобладают в структуре экспорта и импор-
та Украины. Проанализированы негативные стороны экспорта 
продукции с низкой добавленной стоимостью. Проведено срав-
нение темпов прироста основных статей экспорта и импорта 
Украины за последние 10 лет. Определены перспективы произ-
водства и экспорта продукции с высокой степенью переработ-
ки, высокотехнологичной. Приведена информация об измене-
ниях в географической структуре внешней торговли Украины. 
Предложены действия по активизации изготовления высо- 
котехнологичной продукции отечественными предприятиями.

Ключевые слова: внешняя торговля, товарная структура, 
экспорт, импорт, высокотехнологическая продукция, научно-
технический потенциал.

ANNOTATION
The article deals with the dynamics and structure of foreign trade 

in goods in Ukraine from 2009 to 2018. It has been determined that 
the balance of trade in services in Ukraine is positive, while the balan- 
ce of trade in goods is negative. The problem of negative balance 
of trade in goods is investigated. The goods that are predominant in 
the structure of Ukrainian exports are listed. The negative aspects of 

export of products with low added value such as vegetable products, 
fats and oils of animal or vegetable origin, non-precious metals and 
their products are analyzed. The growth rates of the main export 
items of Ukraine over the past 10 years are comparatively. It is de-
termined that the volume of exports of raw materials and materials is 
increasing, and the volume of exports of finished and high-tech prod-
ucts, on the contrary, is falling. The goods, which prevail in the struc-
ture of import of Ukraine, are listed. It is noticed that in the structure 
of import the goods with high added value prevail. Comparatively, 
the growth rates of Ukraine's imports for the main elements over the 
past 10 years. It is determined that import volumes of high-tech pro- 
ducts are growing. The reason is the high energy intensity of the pro-
duction process in Ukraine. The negative aspects of import of mine- 
ral products are analyzed. It is determined that the share of trans-
ports during the last 10 years gradually increases in the structure of 
imports and decreases in the structure of exports. Reorientation of 
Ukraine's foreign trade flows towards the EU has been noted. Infor-
mation is provided on the rapid decline of the CIS share in foreign  
trade operations of Ukraine. The consequences of changes in the 
geographical structure of Ukraine's imports are presented. The 
prospects of production and export of products with a high degree 
of processing, such as products of chemical and related industries, 
and high-tech – machines, equipment, mechanisms and means of 
transport are defined. The importance of supporting the state in re-
forming the structure of trade in goods in Ukraine is determined. The 
ways of activating the production of high-tech products are listed.

Key words: foreign trade, commodity structure, export, im-
port, high-tech products, scientific and technical potential.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Міжнародна торгівля є од-
нією з найбільш розвинених і традиційних форм 
зовнішньоекономічних відносин, сучасний етап 
розвитку яких характеризується поглибленням 
процесів регіонального міждержавного співро-
бітництва й інтеграції окремих країн у світове 
господарство. Проблема зовнішньої торгівлі за-
лишається для України актуальною. За остан- 
ні 25 років наша країна стала досить інтегрова-
ною у світове господарство, а тому вельми чут-
ливою до тих змін та коливань, які відбувають-
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ся в ньому. Ці коливання впливають не лише 
на показники зовнішньоекономічної діяльності,  
а й на всю систему національних рахунків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спираються автори. Ця проблема ви-
вчається багатьма українськими й зарубіжними 
вченими. Чимало публікацій присвячено оцінці 
сучасного стану і тенденцій розвитку зовнішньої 
торгівлі України, серед них можна відзначи-
ти праці В.Г. Андрійчука [1, с. 624], О.І. Біло-
ган [2, с. 27–34], Т.Л. Вишинської [3, с. 41–45], 
Ю.Г. Козак [4, с. 441], І.Б. Марковича [5, с. 43–50], 
І.О. Пєнської [6, с. 5–11]. Незважаючи на до-
статню кількість досліджень теоретичних питань 
щодо зовнішньої торгівлі України, необхідно зро-
бити детальний аналіз торгівлі товарами і вияви-
ти основні тенденції та напрями її розвитку.

Формулювання цілей статті (постановка зав- 
дання). Метою статті є виявлення тенденцій 
динаміки обсягів та структурних змін в укра-
їнській зовнішній торгівлі товарами та послуга-
ми, а також чинників, що їх визначають.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Зовнішньоекономічні відносини  
в умовах активізації процесів глобалізації відіг- 
рають усе більшу роль для будь-якої країни. Укра-
їна є країною з відкритою економікою, про що 
свідчить її активна зовнішньоекономічна діяль- 
ність. Але зовнішньоторговельний баланс у ціло-
му є негативним. У 2018 р. частка експорту ста-
новила 48,5% від загального обсягу зовнішньої 
торгівлі, тоді як частка імпорту – 51,5% [7].

Слід зазначити, що в структурі зовнішньої тор-
гівлі України торгівля послугами посідає важли-
ве місце, забезпечуючи реалізацію сприятливого 
геоекономічного розташування між Російською 
Федерацією та іншими країнами СНД й Європою, 

зокрема Європейським Союзом. Експорт послуг 
Україною завжди переважав над імпортом.

Щодо зовнішньої торгівлі товарами, то остан- 
ні 10 років спостерігається переважання імпор-
ту над експортом. Тільки в 2015 р., коли мала 
місце економічна криза і показники обсягу екс-
порту й імпорту товарів знизилися, експорт нез- 
начною мірою перевищив імпорт.

Але торгівля послугами приносить значно мен-
ший дохід, аніж торгівля товарами. Для порів-
няння: у 2018 р. сальдо зовнішньої торгівлі послу-
гами в Україні становило +6 048 565,5 тис. дол. 
США, тоді як сальдо зовнішньої торгівлі послу-
гами – -9 801 106,3 тис. дол. США [7].

Проблема негативного сальдо зовнішньої 
торгівлі товарами лежить у структурі експорту 
й імпорту. Саме переважання товарів із низь-
кою доданою вартістю у структурі експорту 
України і, навпаки, товарів із високою доданою 
вартістю в імпорті сприяє перевищенню витрат 
над надходженнями з-за кордону.

Досліджуючи структуру торгівлі товара-
ми України за останнє десятиліття, з 2009  
по 2018 р., можна виділити декілька головних 
статей експорту й імпорту. Серед основних еле-
ментів експорту України можна назвати такі:

– продукти рослинного походження;
– жири та олії тваринного або рослинного 

походження;
– недорогоцінні метали та вироби з них;
– машини, обладнання та механізми.
На рис. 1 зображено товарну структуру екс-

порту України за 2009–2018 рр.
Продукти рослинного походження і недо-

рогоцінні метали, тобто товари з низькою до-
даною вартістю, займають найбільшу частку 
експорту, тоді як машини, обладнання, ме-
ханізми і засоби транспорту займають значну 
меншу частку.

Рис. 1. Товарна структура експорту України за 2009–2018 рр.
Джерело: складено авторами на основі [7]
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У 2009 р. можна порівняти частки сировин-
ної продукції і високотехнологічної. Можна по-
мітити, що продукти рослинного походження, 
серед яких переважає експорт зернових куль-
тур, займають майже однакову частку експор-
ту з машинами, обладнанням і механізмами. 
Жири та олії займають незначну частку екс-
порту, а засоби транспорту займають частку 
більшу, ніж у 2018 р. Недорогоцінні метали та 
вироби з них протягом десяти років займають 
найбільшу частку експорту України.

Якщо розрахувати частку в експорту товарів 
із низькою доданою вартістю (продукти рослин-
ного походження, жири та олії, недорогоцінні 
метали) і товарів із високою доданою вартістю 
(машини, обладнання і механізми, засоби транс- 
порту), то сировинні товари будуть займати  
в 2009 р. 32,7% загального експорту, а високо-
технологічна продукція – 11%. Отже, сировина 
і матеріали майже у три рази перевищують екс-
порт продуктів із високою доданою вартістю.

Якщо розглянути, як змінюються частки 
головних статей експорту в динаміці, з 2009  
по 2018 р. спостерігається поступове зниження 
обсягів експорту високотехнологічної продук-
ції і підвищення сировинної. Обсяг експорту 
продуктів рослинного походження підвищився 
вдвічі. Обсяг експорту жирів та олії підвищив-
ся у 2,5 рази, і в 2018 р. вони експортуються 
так само, як і машини, обладнання і механіз-
ми, які мали тенденцію щодо зниження обсягів 
в експорті з 2013 по 2016 р. У 2018 р. порівняно  
з 2009 р. спостерігається недовиконання плану 
їх експорту на 7,1%. Найгірша динаміка спо-
стерігається у частці засобів транспорту в екс-
порті. У 2018 р. порівняно з 2009 р. має місце 
недовиконання плану на 58%, тоді як в імпорті, 
навпаки, спостерігається найбільший приріст 
обсягів цієї продукції. Більш-менш стабільну 
динаміку мали обсяги експорту недорогоцінних 
металів. Із 2012 по 2016 р. їх обсяги експор-
ту поступово знижувалися, а з 2017 р. спосте-
рігалася тенденція до поступового збільшення 
обсягів експорту цієї продукції і наближення 
в 2018 р. до аналогічного показника в 2009 р. 
З одного боку, метали можна віднести до мате-
ріалів, що мають низьку додану вартість, тому 
зменшення їх обсягів в експорті говорить про 
позитивну тенденцію, але, з іншого боку, 
оскільки тенденції до збільшення високотех-
нологічної продукції в структурі експорту не 
спостерігається, то більшою мірою зменшення 
обсягів експорту недорогоцінних металів ком-
пенсується за рахунок збільшення обсягів екс-
порту продуктів рослинного походження, жирів 
та олій, що мають ще нижчу додану вартість, 
аніж недорогоцінні метали.

Отже, тенденція зростання частки сировин-
них товарів у структурі експорту України свід-
чить про її технологічну відсталість, брак тех-
нологій для виготовлення високотехнологічної 
продукції. Серед недоліків торгівлі сировинною 
продукцією такі:

– низька додана вартість такої продукції;
– прибуток від продажу залежить від масш-

табів виробництва, адже кожна додаткова оди-
ниця товару приносить незначний прибуток;

– ціни на сировинну продукцію мінливі;
– на світовому ринку є конкуренти, що ви-

готовляють таку продукцію за нижчими цінами 
через низьку енергоємність виробництва і наяв-
ність технологій для її ефективнішої переробки;

– науково-технічний потенціал не розвивається;
– сировинні ресурси завжди є обмеженими.
Досліджуючи структуру й обсяги імпорту 

України за 2009–2018 рр., основними його еле-
ментами можна назвати такі:

– мінеральні продукти;
– продукти хімічної та пов’язаних із нею га-

лузей промисловості;
– машини, обладнання та механізми;
– засоби наземного транспорту, літальні апа-

рати, плавучі засоби.
На рис. 2 зображено товарну структуру ім-

порту України за 2009–2018 рр.
На рис. 2 видно, що основну частку імпорту 

України становить продукція з високою дода-
ною вартістю. Мінеральні продукти є сировин-
ною продукцією, але той факт, що ці ресурси  
є життєво необхідними паливними матеріалами, 
ставить країну-імпортера в залежність від їх сво-
єчасних поставок. Також ціни на мінеральну про-
дукцію є мінливими, що, своєю чергою, змушує  
країну-імпортера адаптуватися до зміни цін.

Для України мінеральні продукти, насам-
перед нафта і газ, займають найбільшу част-
ку імпорту. За останнє десятиліття динаміка 
їх імпорту мала тенденцію як до збільшення, 
так і до зменшення обсягів. Порівнюючи 2009  
та 2018 рр., можна відзначити зменшення об-
сягів імпорту мінеральної продукції на 9,7%. 
Це пов’язано із загостренням стосунків із Ро-
сійською Федерацією, яка була головним екс-
портером нафти і газу. Щодо динаміки імпорту 
машин, обладнання і механізмів, то спостеріга-
ється тенденція до поступового збільшення їх 
обсягів імпорту. Якщо в 2009 р. обсяг імпорту 
цієї продукції становив 6 257 043,8 тис. дол. 
США, то в 2018 р. показник імпорту наблизився 
до 11 951 430,6 тис. дол. США і становив 91% 
перевиконання рівня 2009 р. Серед продукції 
хімічної і пов’язаних із нею галузей промисло-
вості найбільшу частку займають фармацевтич-
ні вироби, тобто ці товари є життєво необхідни-
ми. Вони мають нижчу додану вартість, аніж 
машини, обладнання і механізми, і їх не можна 
віднести до високотехнологічної продукції, але 
для їх виготовлення необхідний науковий по-
тенціал, який в Україні розвивається низькими 
темпами. Динаміка продукції хімічної промис-
ловості має тенденцію до повільного зменшен-
ня у 2013 р. і збільшення у 2016 р. Порівняно  
з 2009 р. у 2018 р. обсяги імпорту цих товарів 
збільшилися на 32,4%. Уже зазначалося, що 
зростання обсягів імпорту засобів транспорту є 
найбільшим. Як і для всіх інших статей імпор-
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ту, спостерігається тенденція до зниження обся-
гів імпорту засобів транспорту з 2013 по 2016 р. 
Перевиконання рівня 2009 р. в 2018 р. стано-
вило 110,4%. Але слід звернути увагу на те, що 
хоча перевиконання рівня 2009 р. і було най-
більшим для засобів транспорту, найбільші ви-
трати пов’язані з імпортом машин, обладнання 
і механізмів, тому що ця стаття займає більшу 
частку. Це видно, якщо порівняти абсолютні 
показники збільшення обсягів імпорту для ма-
шин, обладнання, механізмів і для засобів тран-
спорту, вони становлять +5 694 387 тис. дол. 
США і +2 389 400 тис. дол. США відповідно. 
Оскільки частка засобів транспорту в імпорті 
є найнижчою серед зазначених, то й показник 
витрат, пов’язаних з їх імпортом, є найниж-
чим. Тому під час реформування структури ім-
порту України слід звернути увагу на абсолютні 
показники за кожною зі статей.

Ціна, за якою Росія продає Україні газ, 
інколи перевищує світову вдвічі. Така по-
літика Росії відображається, своєю чергою,  
на високій енергоємності виробничого про-
цесу в Україні. Виникає необхідність зміни 
географічної структури зовнішньої торгів-
лі, тому з 2013 р. спостерігається тенденція  
до зміни географічної структури через зрос-
тання частки ЄС та одночасне стрімке падіння 
частки СНД у зовнішньоторговельних опера-
ціях України [7].

Отже, за останні роки відбулася переорієн-
тація зовнішньоторговельних потоків України 
у напрямку ЄС. Зокрема, це стосується імпорту 
мінеральної продукції, а саме газу. У 2016 р. 
питома вага мінерального палива сягнула 22% 
загального імпорту товарів з ЄС. Також в ім-
порті послуг із країн ЄС відбулося зменшення 
питомої ваги транспортних послуг, що значною 
мірою пов’язано зі зміною географічної струк-
тури імпорту газу [8].

Обійтися лише зміною торговельних партне-
рів неможливо. Передусім необхідно розвива-
ти виробництво високотехнологічної продукції 
всередині країни. Для активізації виготовлення 
високотехнологічної продукції необхідні певні 
дії з боку держави, які можуть проявлятися  
у захисті та підтримці вітчизняних виробників 
високотехнологічної продукції шляхом:

– здійснення фінансування цільових про-
грам за участю держави, надання пільгових 
кредитів;

– зменшення розміру податку на прибуток 
для виробників високотехнологічної продукції;

– розширення форм інфраструктури інновацій-
ного ринку шляхом створення технопарків, техно-
полісів, наукових центрів, бізнес-інкубаторів;

– продовження роботи над формуванням на-
ціональної інноваційної системи, яка б забезпе-
чувала взаємодію наукових організацій, вищих 
навчальних закладів, інноваційних і виробни-
чих підприємств.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
За підсумками 2018 р. виявилося, що Украї-
на експортує продукти рослинного походжен-
ня, жири, олії та недорогоцінні метали, тобто 
сировину і матеріали, у розмірі 54,95% від 
загального обсягу експорту. Як держава, що 
веде активну торгівлю сировинними ресурса-
ми, Україна є вразливою до попиту на них 
і, відповідно, до зміни ціни. Окрім таких не-
сприятливих умов, Україна також має слабо-
розвинений науково-технічний і науково-до-
слідницький потенціал, високу енергоємність 
виробництва. Сьогодні вкрай актуальною є 
проблема негативного торговельного сальдо 
товарами.

Важливим кроком також є переорієнтація 
зовнішньоторговельних потоків України у на-
прямку ЄС. Для закріплення позицій необхідні 

Рис. 2. Товарна структура імпорту України за 2009–2018 рр.
Джерело: складено авторами на основі [7]
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подальше зростання питомої ваги операцій з ЄС 
та відповідне скорочення частки СНД у геогра-
фічній структурі зовнішньої торгівлі України. 
Для виходу на нові ринки високотехнологічної 
продукції необхідне сприяння з боку держави 
щодо активізації виготовлення високотехноло-
гічної продукції. Своєю чергою, виробництво 
та експорт товарів, у яких сконцентровано  
науково-технічний потенціал, принесли б Укра-
їні більшу додану вартість і більший приток ва-
люти, привабило б іноземні інвестиції і розви-
вало технологічну базу країни.
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FINANCIAL POSSIBILITIES FOR PROVIDING INNOVATIVE INDUSTRIAL 
DEVELOPMENT OF UKRAINE’S ECONOMY

АНОТАЦІЯ
У статті досліджується проблема виявлення фінансових 

резервів забезпечення відновлення економіки України на інно-
ваційних засадах. Агреговано обсяги виділених ресурсів для 
інвестиційних, інноваційних на науково-технічних цілей розвит- 
ку за джерелами. Виявлено співвимірність загального обсягу 
використаних у національній економіці коштів для активізації 
інноваційно-інвестиційних процесів із бюджетами інноваційно-
індустріальних зрушень у США, ЄС. Визначено необхідність  
і важливість зміни вектора подальшого розвитку національної 
економіки шляхом уникнення заміщення розвитку промисловості 
стрімким розвитком сільського господарства. Обґрунтовано необ-
хідність зміни підходів до фінансового забезпечення інноваційно- 
індустріальних процесів: перехід від ситуативного розподілу фі-
нансових ресурсів до їх концентрації на конкретних напрямах  
інноваційно-індустріального розвитку національної економіки.

Ключові слова: інноваційно-індустріальні процеси, іннова-
ційні зрушення, інноваційно-індустріальний розвиток, фінансові 
можливості, забезпечення інноваційно-індустріального розвитку.

АННОТАЦИЯ
В статье исследуется проблема выявления резервов фи-

нансового обеспечения восстановления экономики Украины на 
инновационных принципах. Проведено агрегирование объе- 
мов ресурсов по источникам, выделенным для инвестицион-
ных, инновационных и научно-технических целей развития. 
Выявлена соразмерность общего объема средств для акти-
визации инновационно-инвестиционных процессов, исполь-
зованных в национальной экономике, с бюджетами программ, 
ориентированных на инновационно-индустриальные сдвиги  
в США, ЕС. Указано на необходимость и важность измене-
ния вектора дальнейшего развития национальной экономи-
ки путем избежания замещения развития промышленности 
стремительным развитием сельского хозяйства. Обоснована 
необходимость изменения подходов к финансовому обеспе-
чению инновационно-индустриальных процессов: переход 
от ситуативного распределения финансовых ресурсов к их 
концентрации на конкретных направлениях инновационно- 
индустриального развития национальной экономики.

Ключевые слова: инновационно-индустриальные процес-
сы, инновационные сдвиги, инновационно-индустриальное раз-
витие, финансовые возможности, обеспечения инновационно- 
индустриального развития.

ANNOTATION
Innovations are a primary factor for the development of a na-

tional economy. As the innovation performance in Ukraine remains 
to be low, system studies focused on identifying its reasons and 
finding the ways for the activisation innovative industrial proces- 
ses are of great practical importance. The most of the problems 

in innovation are associated with a lack of financial resources. 
The article deals with the problem of identifying financial possi-
bilities of providing innovative industrial development of Ukraine’s 
economy. The article substantiates the need to change the path of 
development of the Ukrainian economy due to the strengthening 
role of industrial processes in the world. The aim is to identify the 
reserves of financing innovative and industrial processes in the 
Ukrainian economy, given the importance, in the shortest possib- 
le time, of ensuring concentration of resources in economically 
viable directions for the innovative revival of the Ukrainian econo-
my. The economic background for innovation and industrial shifts 
can be improved by setting priorities for innovation development, 
taking into account financial and time constraints, and expanded 
incentives for enterprises to concentrate resources on producing 
high-value-added products. The measures of state support of 
innovative-industrial development are discussed. The amount of 
resources allocated to investment, innovative, scientific and tech-
nological purposes of development are aggregated by sources.  
It is revealed that the average annual expenditures for innovative 
purposes in Ukraine are about 10 billion dollars. Analyzed the 
main programs and budgets to ensure industrial development in 
the United States, the EU and Kazakhstan. The co-dimensionality 
of the total amount of funds used in the national economy to ac-
tivate innovative investment processes with budgets of innovative 
industrial shifts in the USA, the EU is revealed. The importance of 
changing the vector of financing innovative processes in Ukraine 
with increasing financial resources in the direction of their concen-
tration on purposes of innovative industrial development of the na-
tional economy is substantiated.

Key words: innovative industrial processes, innovation shifts, 
innovative industrial development, financial possibilities, providing 
of innovative industrial development.

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи практични-
ми завданнями. Макроекономічна нестабільність, 
зруйнована економіка і промисловість, глибоке 
падіння виробництва внаслідок безвідповідальної 
економічної політики в державі впродовж трива-
лого періоду та військових дій на сході країни, 
відсутність у країні фінансового ресурсу для ін-
вестицій, зростання боргового навантаження ви-
світлюють ті структурні компоненти економічної 
системи, які необхідно змінювати в першу чергу, 
модифікувати та вдосконалювати для подальшо-
го економічного розвитку країни.
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За останні десятиліття суттєво змінилося 
структурування економіки в глобальному еко-
номічному просторі. Так, за даними Світово-
го банку, у країнах із високим рівнем доходів 
(High income) формування ВВП на 70% забез-
печується за рахунок надання послуг (Services), 
на промисловість (Industry) припадає 23% 
ВВП, у тому числі безпосередньо виробництво 
(Manufacturing) формує 14% ВВП, а сільське 
господарство (Agriculture) забезпечує в серед-
ньому 1% ВВП. Діаметрально протилежна си-
туація складається у країнах із низьким рівнем 
доходів: сільське господарство (Agriculture) за-
безпечує в середньому 26% ВВП, промисловість 
(Industry) – 30%, у тому числі переробна про-
мисловість (Manufacturing) – 9%, а на послуги 
(Services) припадає 39% [1]. Тому стратегічний 
напрям майбутнього, який пропонується для 
України – «аграрна супердержава» шляхом на-
рощення сільського господарства за рахунок 
згортання промисловості – вбачається руйнів-
ним вектором для подальшого розвитку країни 
у зв’язку з консервуванням у такий спосіб еко-
номічної стагнації, прискорення міграції висо-
кокваліфікованої робочої сили та подальшого 
зубожіння населення.

Ситуацію загостює й той факт, що сьогод-
ні Україна стикається з новими проблемами, 
які не можуть бути вирішені стандартними 
підходами. Внаслідок загальної дестабілізації 
економіки та бойових дій на сході країни по-
силюється імпортозалежність, а показники роз-
витку переробної промисловості в економіці ще 
більше погіршуються. Завдання для України  
у цьому контексті полягає у тому, щоб запропо-
нувати такі напрями та заходи державної полі-
тики, які дадуть змогу швидко і на зовсім іншо-
му технологічному рівні відродити вітчизняне 
виробництво, модернізувати реальний сектор 
як основу економіки, спрямувати кошти між-
народної фінансової допомоги на відродження 
промислового виробництва, переробку сільсько-
господарської продукції, розвиток транспорт-
ної інфраструктури – тих видів економічної 
діяльності, що забезпечують основу виробницт- 
ва товарів для внутрішнього споживання та 
зовнішньої торгівлі України, створення висо-
котехнологічного виробництва, що забезпечать 
нівелювання технологічного розриву рівнів 
розвитку країни та світових лідерів науково- 
технічного прогресу.

Водночас ієрархічна система світогосподарсь- 
кої взаємодії, яка відтворюється на мегарівні 
в рамках центропериферійної моделі, формує 
змістовні розбіжності нової парадигми розвит- 
ку для розвинених країн та країн, які перебу-
вають на етапі трансформаційних перетворень. 
Тому від України визначально залежить, як за-
провадити в короткі терміни нові технології, 
сучасні технічні рішення, які дадуть змогу за-
безпечити темпи економічного розвитку, необ-
хідні для приєднання до ЄС як рівноправного 
економічного партнера.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної проб- 
леми і на які спирається автор. Проблеми ін-
новаційного розвитку України, формування 
та використання фінансових ресурсів для за-
безпечення розвитку промисловості на іннова-
ційних засадах, реалізації інноваційної моделі 
розвитку національної економіки, пошуку ре-
зервів для активізації індустріальних процесів, 
знаходяться у полі зору дослідників упродовж 
усього періоду незалежності країни, а протягом 
останніх 10 років ця дискусія лише активізу-
валася. Цим напрямам наукових досліджень 
присвячено низку робіт відомих науковців, 
зокрема О.С. Бляхмана [2], П.С. Єщенка [3], 
Т.Г. Затонацької [4], С.В. Захаріна [5] та ін. 
На терені наукових результатів цих та багатьох 
інших авторів сформовано наукове підґрунтя 
для розроблення фінансових засад інновацій-
ного розвитку України, на основі вивчення й 
систематизації зарубіжного досвіду стимулю-
вання інноваційних процесів визначено основні 
напрями його імплементації та пріоритети для 
розвитку економіки, окреслено напрями фінан-
сового забезпечення нарощення та зміцнення 
науково-технічного та інноваційного потенціа-
лів, а також обґрунтовано важливість фінансо-
вих ресурсів для розвитку промисловості й від-
родження промислового виробництва. Разом із 
тим проблема концентрації та використання об-
межених ресурсів на конкретних інноваційних 
напрямах не втрачає своєї актуальності, а лише 
актуалізується в умовах необхідності подолан-
ня суттєвого відставання розвитку України від 
більшості країн ЄС.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується озна-
чена стаття. Значення фінансових ресурсів для 
розвитку інноваційно-індустріальних процесів 
характеризує складність їх залучення і залеж-
ність від багатьох чинників, які достатньо важ-
ко піддаються прогнозуванню. Своєчасне і повне 
забезпечення інноваційних процесів фінансо-
вими ресурсами сьогодні особливо важливе.  
На думку більшості науковців, як зазначають 
дослідники промислового потенціалу [6, с. 49], 
саме недостатність обсягів фінансування та об-
меженість основних фінансових джерел ство-
рює додаткові труднощі для результативного 
функціонування промисловості, оскільки від-
родження економіки на нових інноваційних 
засадах передбачає складніші науково-технічні  
розробки, вимогливіші запити споживачів і, 
відповідно, дорожче стає їх виконання. Проте, 
як свідчить світовий досвід, не стільки значні 
обсяги фінансових ресурсів, а саме їх концен-
трацією на створенні високотехнологічних ви-
робництв та промислового освоєння результатів 
ДіР, може бути досягнуто кумулятивний ефект 
від науково-технічної та інноваційної діяльності.

Формулювання цілей статті (постановка зав- 
дання). Ураховуючи обмеженість обсягів та кіль- 
кості джерел фінансування (власні кошти, дер-
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жавний бюджет та кошти замовників), брак на-
лежних обсягів власних інвестиційних ресурсів 
для реалізації великомасштабних проектів ство-
рення принципово нових виробничих потужнос-
тей і модернізації існуючих, в яких хоча б част-
ково вдалося зберегти науково-технологічний  
потенціал, метою даної статті є виявлення резер-
вів фінансування інноваційно-індустріальних  
процесів в економіці України з огляду на важ-
ливість у найкоротші терміни забезпечити кон-
центрацію ресурсів на економічно доцільних 
напрямах для інноваційного відродження еко-
номіки країни.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Сучасна теорія управління на всіх 
рівнях – від конкретної фірми до мегарівня –  
передбачає розроблення стратегій, що вміщують  
постановку довгострокових цілей розвитку та 
конкретних етапів їх досягнення. Фінансова 
криза та Велика рецесія призвели до активного 
використання нової індустріалізації, реіндустрі-
алізації як пріоритетів стратегічного розвитку 
країн із високим рівнем доходу, що закладено  
в їхніх програмних документах [7; 8].

Хоча сучасна економіка й починає набувати 
нових рис, саме індустріальний базис продовжує 
залишатися фундаментальною матеріальною 
основою розвитку високотехнологічних про-
цесів, таких, наприклад, піонерних інновацій,  

як новітні інформаційні системи, 3D-технології, 
біотехнології та нанотехнології.

Сучасні світові орієнтири розвитку США  
з програмою реіндустріалізації економіки, ЄС 
у напрямі досягнення індустріального лідерс- 
тва, навіть країни СНД розробляють стратегії  
індустріально-інноваційного розвитку. Свідчен-
ням цьому є представлені стратегічні програмні 
документи у цих країнах зі значними бюджета-
ми витрат на їх реалізацію (табл. 1).

Однак сучасне уявлення про індустріаліза-
цію у вітчизняній академічній науці базуєть-
ся на стереотипі сприйняття цього поняття 
під впливом цілої епохи переходу від аграрно-
го типу суспільства до індустріального, етапу 
екстенсивного розвитку з метою перманентно-
го нарощення обсягів виробництва продукції. 
Тому такі поняття, як «нова індустріалізація» 
та «реіндустріалізація» сприймаються у вигля-
ді відновлення традиційних капіталомістких  
та енергомістких виробництв із низьким рівнем 
доданої вартості.

Індустріалізація у сучасному світовому 
масштабі, у період розгортання четвертої про-
мислової революції, в основі якої принципово 
нові технології не лише виробництва, а й ор-
ганізації бізнесу, відображає рух суспільства 
в напрямі інформаційної економіки, що стає 
можливим унаслідок саме успіхів розвитку 
промисловості, рівень продуктивності якої дає 

Таблиця 1
Сучасні світові орієнтири розвитку економіки

Стратегічні програмні документи Зміст заходів 

Довгострокова стратегія розвитку  
(The American Recovery and 
Reinvestment Act), США 

Основні напрями: стимулювання економічної активності, створення 
3,5 млн робочих місць; реіндустріалізація та повернення вивезених 
за кордон виробництв; нарощення обсягів вкладення у перспективні 
дослідження, орієнтовані на експорт високотехнологічної продукції; 
використання у виробництві нових технологій; досягнення повної 
незалежності від експорту вуглеводнів («сланцева революція»). 
Загальна вартість «плану Обами» становить $ 831 млрд  
на період 2009–2019 рр., у середньому $83 млрд на рік. За курсом 
НБУ у квітні 2019 р. 27,02 грн/дол. США, в середньому це 
становить 203,9 млрд грн на рік).

Стратегія соціально-економічного 
розвитку Європейського Союзу на 
період до 2020 р. («Європа 2020: 
Стратегія інтелектуального, стійкого 
та інклюзивного росту). «ГОРИЗОНТ 
2020» – Рамкова програма з досліджень 
та інновацій у 2014–2020 рр. (ЄС) 

Напрями: зайнятість (створення нових робочих місць); дослідження 
та інновації; зміни клімату та енергетика; освіта; індустріальна 
політика, спрямована на глобалізацію; боротьба з бідністю.
Основні пріоритети «ГОРИЗОНТ 2020» із загальним бюджетом 
близько 80 млрд євро, розрахована на 2014–2020 рр. (у середньому 
11,4 млрд євро на рік. За курсом НБУ у квітні 2019 р. 30,32 грн/євро,  
у середньому це становить 43,3 млрд грн на рік):
1) генерування передових знань для укріплення ЄС серед провідних 
наукових держав;
2) досягнення індустріального лідерства і підтримка бізнесу;
3) розв'язання соціальних проблем шляхом виконання всіх стадій 
інноваційного ланцюга – від отримання результатів дослідження 
до їх комерціалізації та виводу на ринок (технологічні та соціальні 
інновації).

Стратегічний план розвитку 
Республіки Казахстан до 2020 р.: 
Державна програма з форсованого 
індустріально-інноваційного розвитку 
Республіки Казахстан на 2010–2014 рр.,  
Стратегія індустріально-інноваційного  
розвитку Республіки Казахстан  
на 2015–2019 рр. (країни СНД) 

Досягнення стійкого розвитку країни шляхом диверсифікації 
галузей економіки та відходу від сировинного спрямування 
розвитку.
Виробництво конкурентоспроможних та експортоорієнтованих 
товарів, робіт та послуг в переробній промисловості та сфері 
послуг. Загальний обсяг бюджетних витрат на програму впродовж 
2015–2019 рр. становить 643 909,6 млн тенге (за курсом  
1 грн= 0,072 тенге, 8,9 млрд грн у середньому на рік)

Джерело: складено автором за [7–9]
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змогу задовольняти матеріальні потреби сус-
пільства на високому рівні та вивільняє значні 
ресурси для розвитку інших сфер його життєді-
яльності. Саме такий розвиток було запропоно-
вано визначати як інноваційно-індустріальний 
[10, с. 17] та перспективний для України.

Інноваційно-індустріальний розвиток еконо-
міки акцентує на перманентному впровадженні 
вітчизняних розробок у виробництво та отри-
манні інноваційної продукції, яка може забез-
печити імпортозаміщення, створення сучасних 
продуктів, що спроможні конкурувати на зов- 
нішніх ринках.

Значний прорив у технологіях та інформа-
ційній сфері спонукає Україну орієнтуватися 
на нові джерела конкурентних переваг та ство-
рювати їх. Сучасний етап розвитку пов’язаний  
з обґрунтованим вибором належного місця серед 
складників динамічних порівняльних переваг 
науково-технічними досягненнями на всіх ста-
діях життєвого циклу продукту, починаючи від 
створення товару або послуги і закінчуючи по-
дальшою утилізацією. А це вимагає збільшення 
обсягів фінансування, розширення джерел фі-
нансування та доступу до них усіх учасників 
інноваційного процесу, особливо з індустріаль-
них позицій. До того ж у результаті встанов-
леної Н. Решером залежності для збільшення  
у два рази кількості винаходів за певний про-
міжок часу необхідно задіяти за цей же проміж-
ок у 100 разів більше ресурсів. Відповідно, для 
одержання у три рази більше винаходів необ-
хідно витратити у 1 000 разів більше ресурсів. 
З огляду на це, конкурентоспроможність наці-
ональної економіки дедалі більше залежить не 
лише від конкретного виробника продукції, а й 
від спроможності національного середовища та 
його учасників супроводжувати й використову-
вати нові продукти. Різко зростає вимога до ці-
лісності такого середовища, кваліфікованості, 
платоспроможності його учасників, що визна-
чає економічну міць країни та її перспективи 
на світовому ринку.

Проте, здійснюючи політику регулювання і 
стимулювання інноваційного розвитку, держава 
змушена постійно вирішувати проблему балан-
су розподілу суспільних ресурсів. Традиційна 
дилема суспільного вибору щодо встановлення 
співвідношення між виробництвом продукції 
споживчого і виробничого призначення допов- 
нюється ще одним ключовим елементом – на-
укою. І, як свідчить практика останніх років, 
вибір здебільшого здійснюється не на користь 
науки. Вкладаючи кошти у стимулювання спо-
живчого попиту, суспільство відволікає їх від ін-
вестиційного й інноваційного напрямів. Рішення 
про концентрацію коштів на реалізації іннова-
ційних проектів, своєю чергою, призводить до 
відносного зменшення обсягів споживання та 
поточного виробництва й інвестування.

Для оцінювання обсягів витрачених фінан-
сових ресурсів та виявлення можливих резер-
вів для їх концентрації на наукомістких видах 

діяльності у табл. 2 подано результати агре-
гування коштів з усіх наявних джерел, які 
спрямовувалися на інноваційні, інвестиційні,  
науково-технічні цілі.

Як свідчать наведені дані, обсяг ресурсу в се-
редньому за рік становить 301,4 млрд грн, тоб-
то понад 10 млрд дол. США на рік. Звичайно, 
що такий обсяг фінансових ресурсів недостатній 
для одномоментного подолання відставання, на-
копиченого впродовж понад 25-ти років. Разом 
із тим обсяг фінансових ресурсів співставний із 
бюджетами країн-лідерів, які виділяться на по-
дібні цілі, та підтверджує реальну можливість 
для інвестиційного забезпечення відродження 
економіки на інноваційно-індустріальних заса-
дах. Так, для порівняння: програма Республіки 
Казахстан на 2015–2019 рр. передбачає щорічне 
фінансування на рівні 8,9 млрд грн, програма 
ЄС – 43,3 млрд грн на рік, програма реіндустріа-
лізації в США – 203,9 млрд грн на рік (табл. 1).

Таким чином, варто наголосити, що основ- 
ною причиною поглиблення технологічного від-
ставання національної економіки є не стільки 
недостатність ресурсів, на чому наголошує пе-
реважна більшість дослідників, зокрема в пу-
блікаціях останніх років [12, с. 33], скільки 
відсутність цілісності в механізмі їх викорис-
тання, що не дає змоги отримувати загально-
економічний ефект. Це, своєю чергою, акцентує 
увагу на підвищенні результативності розподілу 
та перерозподілу наявних ресурсів, а не лише 
їх нарощення. Тим самим забезпечення іннова-
ційно-індустріального розвитку необхідним об-
сягом ресурсів повинне реалізовуватися через 
комплекс заходів, спрямованих на залучення та 
освоєння інвестиційних ресурсів шляхом мобі-
лізації, перерозподілу та концентрації приват-
них і державних інвестицій на стимулювання 
попиту на вітчизняні розробки й широкомасш-
табне технологічне оновлення промисловості, 
створення умов для залучення іноземного ка-
піталу у високотехнологічні види промислової 
діяльності.

У цьому контексті слід погодитися з дум-
кою М.І. Крупки, що за рахунок централізова-
них фінансових ресурсів доцільно фінансувати 
лише життєво важливі для країни інноваційні 
проекти [13, с. 396].

Країни, які здійснювали успішне фінансу-
вання інноваційних змін, використовують до-
сить великий арсенал засобів забезпечення 
накопичення і розміщення капіталу для стра-
тегічних інтересів країни. Завдяки цьому світо-
ва практика нагромадила різноманітні прийоми 
заохочення довгострокового вкладення капіта-
лу. Серед них – послаблення податкового тиску 
на установи, що здійснюють технологічні зміни 
як носії попиту на інноваційну продукцію, на-
дання їм пільг і встановлення квот для органі-
зацій науково-технологічної сфери, які розпо-
діляються із забезпеченням їх безвідсоткового 
погашення, широке застосування нетрадицій-
них методів інвестування.
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Формою фінансового забезпечення на те-
рені інноваційно-індустріального розвитку 
може розглядатися державне замовлення на 
розробки. Для уникнення недофінансування 
з бюджету виконаних державних замовлень 
доцільно передбачити змішане фінансування 
і вчасне оформлення отриманих результатів, 
проведених на замовлення ДіР як об’єктів ін-
телектуальної власності. Це суттєво б змен-
шило і саму ціну розробки, оскільки підви-
щило б зацікавленість у результатах із боку 
замовника.

Таким чином, стимулювання реалізації проек-
тів, орієнтованих на інноваційно-індустріальний  
розвиток, підготовлених приватними бізнес-
структурами, можливо здійснювати з викорис-
танням таких першочергових інструментів та 
заходів селективної підтримки промислового 
виробництва: 1) державне замовлення на ім-
портозаміщувальну продукцію та регулювання 
імпорту промислової продукції; 2) державно-
приватне партнерство; 3) спільне фінансуван-
ня проектів за умови, що не менше 70% пок- 
риватиметься власними коштами приватного 
ініціатора, а 30% може фінансуватися за ра-
хунок пільгового кредитування; 4) пільгове 
кредитування на придбання принципово нових 
технологій та інноваційної продукції; 5) віднов-
лення податкових стимулів та заохочень для  
інноваційно-активних підприємств.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Необхідність досягнення достатнього рівня кон-
курентоспроможності національних товарови-

робників зумовлює підвищення ефективності зо-
середження вітчизняних інвестиційних ресурсів 
та їх цілеспрямованого перерозподілу для вирі-
шення нагальних проблем розвитку національ-
ної економіки. Мобілізація внутрішніх джерел 
інвестування дедалі більше стає необхідною 
умовою подолання технологічного відставання 
від високорозвинених країн. Це дає підстави 
для висновку, що пошук резервів фінансово-
го забезпечення інноваційно-індустріального  
розвитку є важливим напрямом щодо виявлен-
ня перспектив економічного розвитку націо-
нального господарства. Агрегування наявних 
джерел дає змогу констатувати не лише їх на-
явність як потенціалу інвестиційного забезпе-
чення інноваційно-індустріальних процесів, 
а й співставність із бюджетами країн-лідерів, 
які виділяться на подібні цілі. Своєю чергою, 
такий висновок дає підстави стверджувати про 
важливість зміни пріоритетів у фінансуванні, 
що полягає у концентрації ресурсів на стра-
тегічно важливих для національної економіки 
напрямах розвитку та запровадженні заходів 
щодо стимулювання попиту на інноваційну 
продукцію.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. World Development Indicators. URL: http ://wdi.worldbank.org/

tables (дата звернення: 27.03.2019).
2. Бляхман Л.С. Новая индустриализация: сущность, политико-

экономические основы, социально-экономические предпо- 
сылки и сопровождение. Проблемы современной эконо- 
мики. 2013. № 4 (48). С. 44–53.

Таблиця 2
Потенціал інвестиційного забезпечення інноваційно-індустріальних процесів в Україні

Джерело 2010 2013 2015* 2017*
Банківська система (кредити, надані банками), млн грн, у т. ч.:

інноваційна діяльність 626,11 630,20 113,74 594,46
капітальні інвестиції 23 336,20 40 878,30 18299,5 21826,9

Бюджетне фінансування, млн грн, у т. ч.:
інноваційна діяльність 93,59 184,50 94,91 323,19
науково-технічна діяльність 3 799,27 4 847,45 3 915,36 4 896,37
капітальні інвестиції 17 319,90 13 717,00 18 537,7 52 500,5

Власні кошти підприємств, млн грн, в т. ч.:
інноваційна діяльність 4 806,25 7 097,18 13 501,31 7 977,20
науково-технічна діяльність 2 833,21 3 773,17 4 782,15 5 078,95
капітальні інвестиції 114 963,60 170 675,60 169 257,9 288 644,2

Іноземні інвестори, млн грн, у т. ч.:
інноваційна діяльність 2 411,40 1 253,19 58,63 107,77
науково-технічна діяльність 2 315,86 2 411,50 2 077,57 3 262,84
капітальні інвестиції 4 067,70 4 881,20 7 834,8 5 667,1

Інші джерела, млн грн, у т. ч.:
інноваційна діяльність 108,14 397,55 45,08 114,92
науково-технічна діяльність 47,55 128,94 150,1 141,13
капітальні інвестиції 29 373,20 37 575,90 37 224,4 44 174,0
Всього 206 101,98 288 451,68 275 893,15 435 309,53

*Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини 
зони проведення антитерористичної операції
Джерело: складено автором за [12]
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ПРІОРИТЕТНІСТЬ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

PRIORITY OF DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT FOR UKRAINE

АНОТАЦІЯ
У статті на основі аналізу торгового балансу доведено 

необхідність упровадження і пріоритетність розвитку цифро-
вої економіки в Україні. Розкрито поняття цифрової економіки. 
Проаналізовано рівень цифровізації економіки України та країн  
світу. Встановлено, що впровадження цифрової економіки  
в Україні знаходиться на початковому етапі. Показано, що про-
цеси цифровізації економіки України проходять дуже повільно, 
це призводить до втрати конкурентних переваг на світовому 
ринку. Аргументовано, що цифрова епоха змінює підхід до 
ведення бізнесу та використання інформаційних технологій. 
Розкрито позитивний вплив упровадження цифрових техноло-
гій на розвиток різних галузей економіки провідних країн світу. 
Наведено приклади застосування цифрової економіки на ук- 
раїнських підприємствах сфери послуг. Досліджено переваги 
та можливості впровадження цифрової економіки України.

Ключові слова: Єдиний цифровий ринок, ІТ-галузь, торго-
вий баланс, цифрова економіка, цифровізація, digital-технології.

АННОТАЦИЯ
В статье на основе анализа торгового баланса доказаны 

необходимость внедрения и приоритетность развития циф-
ровой экономики в Украине. Раскрыто понятие цифровой эко-
номики. Проанализирован уровень цифровизации экономики 
Украины и стран мира. Установлено, что внедрение цифровой 
экономики в Украине находится на начальном этапе. Показа-
но, что процессы цифровизации экономики Украины проходят 
очень медленно, это приводит к потере конкурентных преиму-
ществ на мировом рынке. Аргументировано, что цифровая 
эпоха меняет подход к ведению бизнеса и использованию ин-
формационных технологий. Раскрыто положительное влияние 
внедрения цифровых технологий на развитие различных от-
раслей экономики ведущих стран мира. Приведены примеры 
применения цифровой экономики на украинских предприятиях 
сферы услуг. Исследованы преимущества и возможности для 
внедрения цифровой экономики Украины.

Ключевые слова: Единый цифровой рынок, ИТ-отрасль, 
торговый баланс, цифровая экономика, цифровизация, 
digital-технологии.

АNNOTATION
In the article, on the basis of trade balance analysis, the neces-

sity of implementation and priority of the development of the digital 
economy in Ukraine has been proved. Digitization of the economy 
is the main direction of innovative development of economic sys-
tems and the tool of creating long-term competitive advantages. 
However, the processes of digitization of the Ukrainian economy 
are very slow, which leads to loss of competitive advantages on 
the world market, reduction of production and export of high-tech 
goods. The main problem of the development of the digital econo- 
my in Ukraine today is the lack of a systemic state policy in this 
area. All EU countries are already implementing their own digital 
strategies, Ukraine only has the project "Digital Aidheny Ukraine 
2020" and the draft Strategy of Ukraine's Integration into the Sin-
gle Digital Market of the EU. Therefore, in the long run, taking into 
account the current state of the economy, global trends, the digi- 
talisation of all sectors of the economy should become a priority di-
rection for Ukraine, in the opposite case, there is a threat to remain 
on the verge of a global global economy. This determines the rel-
evance of the topic of our research. The concept of digital econo- 
my is revealed. The level of digitization of the economy of Ukraine 
and countries of the world is analyzed. It is established that the 
introduction of the digital economy in Ukraine is at an initial stage.  
The main leaders in the total exports of IT services are countries 
such as the United States, China, Great Britain, Japan and Germa-
ny. It is argued that the digital era is changing the way business is 
used and the use of information technology. The positive influence 
of introduction of digital technologies on development of various 
branches of economy of the leading countries of the world is re-
vealed. It is established that the main countries-leaders in the total 
export of services in the IT sphere are the USA, China, Great Bri- 
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tain, Japan and Germany. Examples of the application of the digital 
economy to Ukrainian enterprises in the sphere of services are 
given. The advantages and possibilities for introduction of digital 
economy of Ukraine are explored.

Key words: Unified digital market, IT industry, trade balance, 
digital economy, digitalization, digital technology.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Нині процеси міжнарод-
ної економічної інтеграції домінують у розви-
тку світової економіки. У цих умовах більшість 
передових країн вибрали пріоритетним для 
себе розвиток цифрової економіки. Цифрові-
зація економіки виступає основним напрямом 
інноваційного розвитку економічних систем та 
інструментом створення довгострокових конку-
рентних переваг. Проте процеси цифровізації 
економіки України проходять дуже повільно, 
що призводить до втрати конкурентних переваг 
на світовому ринку, скорочення виробництва й 
експорту високотехнологічних товарів, тому в 
перспективі саме масова цифровізація має ста-
ти пріоритетним напрямом розвитку України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спираються автори. Проблемам 
упровадження цифрової економіки в світі та  
в Україні присвячено багато наукових праць ві-
тчизняних та зарубіжних учених-економістів. 
Зокрема, дослідженням цифровізації займа-
лися такі дослідники, як Д. Тапскотт, Т. Ме-
сенбург, К. Шваб, О. Вишневський, Н. Краус, 
Г. Карчева, В. Огородня, В. Опенько, А. Кубра-
ков, О. Риженко та ін. Значну увагу економісти 
зосередили на висвітленні тенденцій розвитку 
цифрової економіки, її постійному збільшенні 
у структурі ВВП провідних економік світу, на 
сучасних процесах цифрової трансформації еко-
номіки.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Під час дослідження проце-
сів цифровізації економіки в Україні виника-
ють питання щодо пріоритетності та напрямів 
упровадження і розвитку цифрової економіки в 
різних галузях народного господарства, що за-
лишаються недостатньо висвітленими та потре-
бують подальших наукових досліджень.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є аналіз впливу циф-
рових технологій на розвиток різних галузей 
економіки провідних країн світу, дослідження 

переваг та недоліків від цифровізації та обґрун-
тування пріоритетності й тенденцій подальшого 
розвитку цифрової економіки в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Одним із найважливіших напрямів 
національної політики України є підтримка дер-
жавної інтеграції в європейський політичний, 
економічний, правовий простір для отримання 
членства в Європейському Союзі. Україна спря-
мовує свою діяльність на зміцнення співпраці  
у сфері інтеграції енергетики, транспорту, еко-
логії та економіки.

Для повноцінного й успішного розвитку краї- 
ни важливим є правильне визначення секторів 
економіки, що потребують розвитку і допомо-
жуть країні вийти на передовий рівень, стати 
вагомим гравцем на міжнародному ринку.

За інформацією Державної служби статисти-
ки, із січня по вересень 2018 р. головним торго-
вельним партнером України з вагомою часткою 
торгівлі товарами та послугами (41,2% від за-
гального обсягу торгівлі) залишається Європей-
ський Союз [1].

Протягом цього періоду загальний обсяг то-
варів і послуг під час торгівлі між Україною  
та ЄС становив $35 752 900 000. Із січня  
по вересень 2018 р. обсяги експорту з України  
до країн ЄС (28 країн) становили $16 717 100 000, 
що перевищило на 15,6% показник за аналогіч-
ний період часу попереднього року. Імпорт то-
варів із країн ЄС (28 країн) із січня по вересень 
2018 р. становив $19 035 800 000, що перевищило  
на 13,9% показник за аналогічний період часу 
попереднього року. Розглядаючи двосторонню 
торгівлю, ми спостерігаємо негативне сальдо, що 
еквівалентне $2 318 700 000 (табл. 1) [1].

Таку тенденцію розвитку навряд чи можна 
назвати позитивною, адже постійне зростан-
ня перекосу в торговому балансі в бік імпорту 
сприяє в подальшому девальвації гривні.

При цьому в умовах третьої хвилі глобалі-
зації важливу роль у розвитку займає перехід 
країни на цифровий формат, який може значно 
поліпшити становище і допомогти нашій еко-
номіці вийти на передовий рівень. Особливого 
впливу на розвиток економіки в останнє деся-
тиліття набув сектор інформаційних технологій 
та комп’ютерних наук. Важливо враховувати, 
що на відміну від традиційної економіки голов- 
ним ресурсом виступає невичерпна, надійна, 
правдива та своєчасна інформація.

Таблиця 1
Торгівля товарами та послугами України та ЄС у січні-вересні 2018 р.

Січень-вересень 2017 р. 
(млн дол. США)

Січень-вересень 2018 р. 
(млн дол. США)

Зміни, січень-вересень 2018/2017
млн дол. США %

ЗТО з ЄС 31 174,4 35 752,9 4 578,5 114,7
Експорт до ЄС 14 466,8 16 717,1 2 250,3 115,6
Імпорт з ЄС 16 707,6 19 035,8 2 328,2 113,9
Сальдо з ЄС -2 240,8 -2 318,7 -77,9 103,5
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Сьогодні передові країни світу вибрали пріо- 
ритетним для себе розвиток цифрової економіки. 
Поняття цифрової економіки (digital economy) 
вперше сформулював бізнес-аналітик Дон Тапс- 
кот, який досліджував зміни в підприєм- 
ницькій діяльності відповідно до змін техно-
логій. Він показував підприємцям, як новітні 
технології в бізнесі поступово трансформуються  
у технологічний бізнес.

Передусім варто визначитися з самим ви-
значенням терміна «цифрова економіка». Для 
цього використаємо визначення самого Д. Тап-
скота, в якому зазначається, що цифрова еко-
номіка є економічною діяльністю, яка на від-
міну від традиційної економіки визначається 
мережевою свідомістю (networkedintelligence) 
та залежністю від віртуальних технологій [2].

Яскравим прикладом цифровізації є еконо-
міка Китаю. Сьогодні Китай має третину від 
загальних економічних ресурсів світу. Після 
десятиліть високошвидкісного зростання уряд 
Китаю почав фокусуватися на якісному зростан-
ні. Нині показники економіки Китаю зростають  
завдяки розвитку технологій, модернізації. 
Масштаби національного ринку і правильний 
підхід до управління й контролю в ранні роки 
розвитку технологій зробили країну глобаль-
ним лідером у таких галузях, як електронна 
комерція і фінансові технології.

На Четвертій міжнародній Інтернет-конференції,  
що відбулася в китайському місті Вужен, від-
значено, що в Китаї на цифрову економіку вже 
припадає 30% валового внутрішнього продук-
ту, або $3,4 трлн (22,6 трлн юанів). Цей по-
казник забезпечує Китаю друге місце у світі з 
упровадження цифрової економіки. Всього бли- 
зько 22% світового валового внутрішнього про-
дукту створено завдяки цифровій економіці. Ста-
ном на 2017 р. у світі налічувалося 3,9 млрд ко-
ристувачів Інтернету, з них 751 млн – у Китаї [3].

Сьогодні основними країнами-лідерами за 
загальним експортом послуг у ІТ-сфері стабіль-
но займають першу позицію США, у 2016 р. 
експорт ІТ-послуг становив $177,8 млрд Показ-
ник обсягу внутрішнього ринку ІТ є важливим 
у визначенні стану розвитку цифрових (digital) 
технологій країни порівняно з іншими країна-
ми світу. За цим показником до п’ятірки ліде-
рів входять США, Китай, Великобританія, Япо-
нія та Німеччина [4].

18 грудня 2018 р. у Києві було проведено 
міжнародний форум «Україна на Єдиному циф-

ровому ринку ЄС», на якому експерти, політи-
ки, бізнесмени з європейських країн та України 
обговорили результати цифрових перетворень 
у світі та перспективи впровадження цифрової 
економіки в нашій країні. Під час форуму було 
презентовано проект стратегії інтеграції України 
до Єдиного цифрового ринку ЄС та план заходів 
з її реалізації (дорожня карта). Дорожня карта 
являє собою проект розвитку електронних кому-
нікаційних мереж та послуг, зниження тарифів 
на роумінг, транскордонне надання послуг, за-
хист персональних даних тощо [5].

Україна може стати повноправним учасни-
ком Єдиного цифрового ринку ЄС, оскільки об-
сяг торгівлі послугами між Україною та ЄС із 
кожним роком зростає. За період із січня по 
вересень 2018 р. він зріс на 18,5% та дорівню-
вав $5 046 200 000. За звітний період обсяг екс-
порту українських послуг у країни – члени ЄС 
становив $2 878 100 000 (зростання на 16,8%). 
Водночас обсяг імпорту послуг з ЄС становив 
$2 167 100 000 (зростання на 20,9%). Позитив-
не сальдо дорівнювало $710 000 000 (табл. 2) [1].

Європа також прагне, щоб Україна інтегру-
вала в Єдиний цифровий економічний простір, 
оскільки країни ЄС відстають у цифровому 
розвитку від США, Кореї та Японії. Залучен-
ня українських користувачів, електронних пос- 
луг до європейської інформаційної спільноти допо- 
може ЄС займати лідерські позиції у цій сфері. Єв-
ропейські країни намагаються залучити 100 тис. 
українських ІТ-фахівців на свої ринки, щоб під-
вищити ефективність цифрової економіки.

Сьогодні головним споживачем українських 
ІТ-послуг є США, на яку припадає близько 70% 
експорту цієї галузі. Другий за обсягом ринок 
для нашої індустрії – це країни ЄС. Близько 7% 
приходиться на Великобританію та Німеччину, 
ще 7% – на інші країни Європейського Союзу. 
Окремою країною експорту можна виділити  
Ізраїль, куди поставляється 5% від загально-
го обсягу українського експорту ІТ-послуг.  
Ще 4% належать іншим країнам світу [6].

У цифровій економіці головним майданчи-
ком виступає віртуальний світ Інтернет-мереж, 
а основним у процесі економічної діяльності – 
клієнт. Він вибирає товар, покладаючись на осо-
бистий досвід і рекламу, продавець не має мож-
ливості впливати на його рішення. При цьому 
затрати на маркетинг займають ключову пози-
цію, але це вже Інтернет-реклама, Інтернет-мода,  
Інтернет-дослідження.

Таблиця 2
Торгівля послугами України та ЄС у січні-вересні 2018 р.

Січень-вересень 2017 р. 
(млн дол. США)

Січень-вересень 2018 р. 
(млн дол. США)

Зміни, січень-вересень 2018/2017
млн дол. США %

ЗТО з ЄС 4 257,5 5 046,2 788,7 118,5
Експорт до ЄС 2 464,1 2 878,1 414,0 116,8
Імпорт з ЄС 1 793,4 2 168,1 374,7 120,9
Сальдо з ЄС 670,7 710,0 39,3 105,9
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Для цифрової економіки неважливий роз-
мір компанії: вона може бути дуже маленькою  
і при цьому успішно розвиватися. Власник 
може виступати одночасно і керівником, і ви-
конавцем усієї роботи компанії.

Яскравим прикладом сучасного розвитку є 
порівняння ринків з океанами у книзі В. Чан 
Кіма та Рене Моборн «Стратегія блакитного океа- 
ну». Класичні ринки, які існують, представлені 
червоними океанами конкуренції, це ніші, які 
вже зайняті великими фірмами і в яких немає 
шляху до розвитку малому бізнесу. Блакитні 
ж океани – це ті ніші ринку, які лише відкри-
ваються, не є зайнятими [7]. Саме такі сфери 
мають особливу пріоритетність для української 
економіки. І досягти їх можна за допомогою 
цифровізації економіки, яка, своєю чергою, 
сприяє утворенню нових ніш для бізнесу.

Для України саме масова цифровізація має 
стати пріоритетним напрямом розвитку. У цьо-
му, перш за все, велику роль відіграє наявність 
одного з головних ресурсів – людського інтелек-
туального потенціалу. У 2017 р. в українській 
ІТ-галузі спостерігалося стабільне зростання. 
Обсяг експорту зріс на 20% порівняно з 2016 р., 
тобто з $3 млрд до $3,6 млрд, а в 2018 р. – вже 
$4,5 млрд [8]. За даними асоціації «ІТ-Україна», 
до 2025 р. передбачають зростання обсягу екс-
порту ІТ-послуг майже в два рази.

Успіх української ІТ-галузі складається з ква- 
ліфікованих кадрів, сприятливих умов, пра-
вильного менеджменту, вміння розпоряджатися 
цими ресурсами. При цьому кількість спеціа-
лістів, зайнятих у галузі інформаційних послуг, 
становить близько 116 тис. осіб, практично це 
найбільша кількість розробників у Централь-
ній і Східній Європі. Цифрова економіка є своє- 
рідним акселератором соціально-економічного  
життя суспільства в сучасному світі і здатна 
стрімко підвищити ВВП.

Якісним прикладом застосування цифрової 
економіки є запуск в Україні першого у світі 
електронного державного аукціону на основі 
криптографічної технології blockchain, техноло-
гії децентралізованого зберігання та захисту ін-
формації. За словами прем’єр-міністра України 
В. Гройсмана, така технологія здатна змінити 
класичне уявлення про функціонування банків, 
нотаріусів, знищити корупцію, забезпечити пов- 
ну прозорість усіх процесів та дати величезну 
конкурентну перевагу країні [5].

Нещодавно прийнята медична реформа містить 
у собі заклик до розвитку телемедицини в регіо-
нах, недосяжних для оперативного доступу (зде-
більшого йдеться про сільську місцевість). У світі, 
де доступ до мобільного зв’язку випереджає доступ 
до електроенергії та води, телемедицина – це іні-
ціатива, яка може й має відновити місток між па-
цієнтом і лікарем. Заповнення декларацій на обс- 
луговування та впровадження сайту helsi.me знач- 
но спростило життя пересічних громадян.

Найбільш значущих змін зазнала освітня 
сфера. Проект Prometheus став яскравим прик- 

ладом того, як за умови ефективного управлін-
ня можна сформувати потужну систему освіти 
в Україні. Цифровізація навчального проце-
су відбувається швидкими темпами. Сьогодні 
існують онлайн-курси, онлайн-конференції,  
Інтернет-тестування, вебінари. Такий фор-
мат уже давно став невід’ємною частиною  
громадян.

Основною ж проблемою розвитку цифрової 
економіки в Україні сьогодні є відсутність сис-
темної державної політики у цій сфері. Україна – 
єдина в Європі країна без власного «цифрового» 
бачення. Практично всі країни ЄС уже затвер-
дили й упроваджують власні «цифрові аджен-
ди», або «цифрові стратегії», ми ж маємо тіль-
ки проект «Цифрова адженда України – 2020»,  
де передбачено стратегічне завдання – усунути 
технологічний розрив між Україною та розвину-
тими країнами. Зауважимо, що Україна лише за 
деякими напрямами відповідає середньому зна-
ченню країн Східного партнерства, тоді як циф-
ровізація країни сприятиме зростанню економі-
ки та її трансформації із сировинної у цифрову, 
викоріненню корупції завдяки прозорості роботи 
електронних систем, а також інтеграції України 
в Єдиний цифровий ринок ЄС.

Цифрові перетворення є складним завдан-
ням. Країнам, які досягли найвищого рівня 
цифрової зрілості, довелося вирішувати склад-
ні культурні, організаційні, технічні проблеми,  
і лише облік усіх цих чинників зробив ці транс-
формації успішними. Для того щоб стати сьо-
годні цифровими лідерами в конкретних сфе-
рах економіки, потрібно виділяти пріоритетні 
цифрові проекти, які реалізують конкретні ор-
ганізаційні команди.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрям-
ку. Безперечно, варто зазначити, що перехід 
на цифровий формат є викликом не лише 
для всіх сфер економіки не тільки в Україні,  
а й у всьому світі. Ураховуючи сучасний стан 
економіки, світові тенденції розвитку, наяв- 
ність людського потенціалу та ресурсів,  
а також фундаментальні зміни міжнародного 
ринку праці, можна зробити висновок про те, 
що сьогодні пріоритетним шляхом розвитку 
має стати саме перехід усіх галузей економіки 
на цифровий формат, максимально інвестую-
чи в розвиток цифрових інфраструктур, інно-
вації та сучасні технології. Саме сьогодні ми 
маємо унікальну можливість зробити «цифро-
вий стрибок» у головних сферах економіки. 
Розвиток цифрової інфраструктури гаранту-
ватиме нові робочі місця, що сприятиме зни-
женню безробіття. Вчасний перехід і масова 
діджиталізація допоможуть інтегруватися в 
загальний тренд, в іншому разі виникає заг- 
роза залишитися на узбіччі глобальної світо-
вої економіки. Проте слід урахувати, що по-
вільний сценарій розвитку не підходить, адже 
особливо важливо враховувати світові темпи  
і тенденції.
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Швидкі процеси розвитку цифрових тех-
нологій, що відбуваються у світі, зумовлю-
ють стрімку зміну аспектів, які впливають на 
цифрову економіку, що і зумовлює актуаль-
ність проведення подальших досліджень у цій 
сфері.
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ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ  
ЩОДО УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ДЕРЖАВИ

MANAGERIAL DECISIONS JUSTIFICATION  
FOR MANAGEMENT OF STATE CORPORATE RIGHTS

АНОТАЦІЯ
У статті вивчено та узагальнено зміст завдань держав-

ного управління та заходів із державного регулювання еко-
номіки під час реалізації державної політики розпорядження 
корпоративними правами держави. Доведено необхідність 
забезпечення вибіркового підходу до управління державними 
корпоративними правами, що має ґрунтуватися на визначен-
ні завдання державного управління та заходів із державного 
регулювання економіки. Запропоновано методичний підхід до 
вибору способів розпорядження державними корпоративни-
ми правами та представництва інтересів держави, що ґрун- 
тується на оцінках корисності володіння державою такими 
корпоративними правами для досягнення суспільних, со- 
ціальних і економічних цілей з урахуванням наявного балан-
су корпоративного контролю. Розроблено рекомендації щодо 
оцінки корисності та визначення оптимальних управлінських 
рішень у сфері володіння та розпорядження державними 
корпоративними правами. Запропоновано підхід до впоряд-
кування масиву корпоративних прав, що перебувають у влас-
ності держави, за способами розпорядження державними 
корпоративними правами.

Ключові слова: корпорація, корпоративні права, держав-
не регулювання економіки, корпоративні права держави, при-
ватизація, акціонерні товариства.

АННОТАЦИЯ
В статье изучено и обобщено содержание задач государ-

ственного управления и мероприятий по государственному 
регулированию экономики при реализации государственной 
политики управления корпоративными правами государства. 
Доказана необходимость обеспечения выборочного подхода 
к управлению корпоративными правами государства, который 
должен основываться на определении задач государственно-
го управления и мероприятий по государственному регулиро-
ванию экономики. Предложен методический подход к выбору 
способов распоряжения корпоративными правами государст- 
ва и представительства интересов государства, которое ос-
новывается на оценке полезности владения государством 
корпоративными правами для достижения общественных, 
социальных и экономических целей с учетом имеющегося ба-
ланса корпоративного контроля. Разработаны рекомендации 
относительно оценки полезности и определения оптимальных 
управленческих решений в сфере владения и распоряжения 
корпоративными правами государства. Предложен подход  

к упорядочиванию массива корпоративных прав, которые на-
ходятся в собственности государства.

Ключевые слова: корпорация, корпоративные права, го-
сударственное регулирование экономики, корпоративные пра-
ва государства, приватизация, акционерные общества.

ANNOTATION
The purpose of the paper is a theoretical study and summa-

rizes the essence of objectives of government management and 
approaches of government regulation of the economy in the gov-
ernment policy of state corporate rights management. To achieve 
this goal we used the following methods: monographic – to study 
the nature and conditions of economic contradictions related to the 
implementation of state ownership of corporate securities; expert 
estimates – to develop a matrix and estimates scale of owner-
ship utility of SCE; graphical – for visual presentation of results 
of research. The great importance, complexity and specificity of 
the problem of state corporate rights management under current 
conditions of market economic reforms in Ukraine led to periodic 
change of government priorities and search for new forms for solu-
tion a number of challenges that arise in this sphere. Specificity 
of origin and diversity of manifestations of the problem of state 
corporate rights management, with the author's view, primarily de-
termine the feasibility of organizing different (by the costs, shares 
of capital, facilities, etc.) complex of SCR under long, medium and 
short-term objectives (which are determined by the general public, 
social, economic motives of saving SCR in state ownership) state 
as a shareholder. However, the necessity to differentiate the vast 
array of SCR which remains in state ownership, at this stage of the 
process of privatization has once again led to conflicts of establi- 
shing appropriate forms of entrepreneurship and permissible limits  
of government intervention in economic processes. The author 
proposes to use the methodological approach for choosing types 
of state corporate rights management and represent the interests 
of the state in relevant joint stock companies (JSC) to solve con-
flicts in the sphere of management of SCR and to overcome these 
crises. This approach is based on estimates of utility of such state 
corporate rights ownership to achieve social, economic and social 
objectives, taking into account the existing balance of corporate 
control in JSC based on a complex estimation of state property use 
efficiency. To solve contradictions in the management of SCR and 
to overcome these crises we offer the choice of methodological 
approach for disposition of state corporate rights and representa-
tion of state interests in the relevant JSC, based on estimates of 
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ownership utility of such state corporate rights to achieve social, 
economic and social objectives, taking into account the existing 
balance of corporate control in JSC based on a complex estimation 
of efficiency use of state property. Array of state corporate rights, 
obtained after the primary structural optimization further should 
be differentiated by means of disposal of SCR. The main ones in-
clude the following: lease, transfer in trust management, transfer 
in operational control, transfer for free use, sanitation, passive joint 
representation.

Key words: corporation, corporate rights, government regula-
tion of the economy, state corporate rights, privatization, joint stock 
companies.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Корпоративні права дер-
жави, які визначають участь держави у статут-
ному капіталі господарюючих суб’єктів інших 
форм власності, посідають окреме місце в комп-
лексі об’єктів державної власності.

Специфіка управління корпоративними пра-
вами держави в ринковому середовищі зумов-
люється двоїстим характером участі держави  
у господарських процесах. З одного боку, держа-
ва здійснює законодавче регулювання економі-
ки і забезпечує контроль суспільства над діяль- 
ністю суб’єктів підприємницької діяльності, 
внаслідок чого виконання державної волі учас-
никами господарських процесів є беззаперечним 
і обов’язковим (наявність відносин «влада – 
підпорядкування»). З іншого боку, держава під 
час реалізації прав власника (або співвласника) 
будь-яких суб’єктів господарювання виступає 
опосередковано, через співробітництво на рів-
них умовах з іншими учасниками відповідних 
суб’єктів господарювання. В основі такого спів-
робітництва, перш за все, лежить обов’язковість 
забезпечення рівності сторін під час реалізації 
законних прав власності. Суперечливість ситуа- 
ції реалізації державою прав власника часток 
участі в корпораціях породжує численні колі-
зії, що суттєво утруднюють управління зазна-
ченими об’єктами державної власності

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спираються автори. Вивчення тео- 
ретичних та практичних аспектів управління 
об’єктами державної власності у цілому та кор-
поративними правами держави зокрема в умо-
вах ринкової економіки здійснювалося таки-
ми вченими, як А. Аткінсон [7], Д. Майлз [8], 
Д. Норт [10], С. Перегудов [3], Д. Стігліц [7], 
Д. Хіндрікс [8] та ін. Особливості прийняття 
управлінських рішень стосовно розпорядження 
корпоративними правами держави у акціонер-
них товариствах (АТ) у постприватизаційний 
період розглядалися у роботах К. Агєєва [5],  
Е. фон Вайцзеккера [9], О. Пасхавера [5], Л. Вер-
ховодової [5], Г. Назарової [2], О. Попова [4],  
М. Фінгера [9], М. Чечетова [6], О. Янга [9] та ін.

Формулювання цілей статті (постановка зав- 
дання). До цього часу шляхи вирішення деяких 
важливих проблем розбудови цілісної системи 
управління корпоративними правами держа-

ви (КПД) не дістали належного наукового об-
ґрунтування, зокрема у сферах формування на-
лежних інституціональних умов для реалізації 
інтересів держави як акціонера, а також інте-
грації управлінських рішень із розпорядження 
КПД до загального контуру державного регулю-
вання економіки.

Метою дослідження є теоретичне обґрун-
тування та узагальнення змісту завдань дер-
жавного управління та заходів із державного 
регулювання економіки під час реалізації дер-
жавної політики розпорядження корпоративни-
ми правами держави.

Для досягнення поставленої мети в робо-
ті використовувалися такі методи досліджен-
ня: монографічний – для дослідження сутнос-
ті та умов виникнення економічних протиріч, 
пов’язаних із реалізацією прав власності дер-
жави корпоративними цінними паперами; екс-
пертних оцінок – для розроблення матриці та 
шкали оцінок корисності володіння КПД; гра-
фічний – для наочного відбиття результатів | 
дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Зміст регулятивної функції держа-
ви як уособлення і носія узгодженої суспільної 
волі в економічній сфері полягає насамперед  
в інституціональному унормуванні та упорядку-
ванні умов здійснення господарських відносин, 
а також у забезпеченні належного суспільного 
контролю над діяльністю суб’єктів підприєм- 
ницької діяльності, які мають беззаперечно 
підкорятися затвердженим у встановленому 
порядку законним проявам (нормативним або 
розпорядницьким) державного волевиявлення. 
Важливою вимогою до належності виконання 
регулятивної функції держави при цьому вис- 
тупає необхідність дотримання принципу про-
порційності представництва учасників певних 
соціально-економічних відносин (тобто, навпа-
ки, має забезпечуватися повна відсутність вза-
ємної підпорядкованості суб’єктів ринкових 
операцій та господарських процесів). З іншого 
боку, необхідність дотримання загальних інсти-
туціональних норм і правил під час здійснення 
певних ринкових відносин цілком закономірно 
може і буде входити у протиріччя із суто комер-
ційними інтересами, які виникають, наприк- 
лад, під час реалізації державою прав власника 
(або співвласника) цінних паперів. При цьому 
доцільність збереження у державній власнос-
ті зазначених часток КПД зумовлюється, на-
самперед, необхідністю виконання державою 
низки функцій, пов’язаних із регулюванням  
соціально-економічних і господарських проце-
сів. Державне регулювання економіки (ДРЕ)  
в ринкових умовах являє собою систему типо-
вих заходів законодавчого, виконавчого і конт- 
рольного характеру, які здійснюються правочин-
ними державними установами та громадськи-
ми організаціями для забезпечення усталено-
го протікання соціально-економічних відносин  



71Приазовський економічний вісник

і процесів. Необхідність упровадження заходів  
з ДРЕ зумовлюється частковою або (в деяких ви-
падках) навіть повною неможливістю успішного  
й остаточного розв’язання численних проблем 
суспільного розвитку на засадах використання 
виключно ринкового механізму регулювання 
(наявність проблеми «прогалин ринку»).

В умовах масштабних структурно-інноваційних  
трансформацій, пов’язаних із процесами ринко-
вого реформування, досягнення цілей і завдань, 
виконання основних функцій державного регу-
лювання економіки суттєво утруднюються че-
рез несформованість самого інституціонально-
го середовища здійснення ринкових відносин, 
розбудова якого також стає одним із пріори-
тетів здійснення ДРЕ. Додатковими вимогами 
до забезпечення ефективності державного ре-
гулювання економічних процесів стає також 
мінімізація суспільних витрат, пов’язаних зі 
здійсненням трансформацій господарського 
механізму, а також досягнення рівномірності  
й збалансованості проведення реформаторських 
заходів у різних галузях та сферах економіки.

Реалізація заходів ДРЕ зазвичай відбуваєть-
ся на засадах комбінованого використання ад-
міністративно-розпорядницьких (пряме підко-
рення волі економічних агентів для орієнтації 
на досягнення цілей, визначених державою) та 
економічних (непрямий вплив держави на яви-
ща та процеси господарської сфери, за якого зо-
середження матеріальної зацікавленості та волі 
економічних агентів на вирішенні встановлених 
державою завдань здійснюється через перетво-
рення економічної ситуації у цій сфері) методів.

Відбір конкретних механізмів стимулювання 
економічного розвитку підприємств, визначен-
ня об’єктів, форм та обсягів надання держав-
ної підтримки перш за все мають ґрунтуватися 
на вимогах максимізації суспільно корисно-
го ефекту від здійснення такого роду заходів.  
На нашу думку, в умовах нагальної необхіднос-
ті прискорення структурно-інноваційних транс-
формацій (СІТ) національного господарства 
розв’язання цього складного завдання має здійс- 
нюватися з урахуванням такої системи крите-
ріїв відбору підприємств для застосування за-
ходів щодо підтримки СІТ:

1) суспільна значущість суб’єкта господарю-
вання, який претендує на отримання державної 
допомоги, для національної економіки, галузі, 
території, окремих соціальних і громадських 
груп людей (потенційний вплив діяльності пев-
ного підприємства на забезпечення економічної 
та геополітичної безпеки);

2) інвестиційна привабливість суб’єкта гос-
подарювання та потенційна економічна ефек-
тивність конкретних інноваційних проектів, 
що пропонуються при цьому до реалізації;

3) рівень конкурентоспроможності (відносно до 
світових та вітчизняних аналогів) та інновацій-
ність продукції, яка виробляється підприємством;

4) досвід участі суб’єкта господарювання у вико-
нанні загальнодержавних, галузевих, регіональних 

програм (обсяги виробництва, споживчі параметри 
та значущість певних товарів і послуг для успіш-
ної реалізації програм або забезпечення пріоритетів 
промислового й науково-технічного розвитку);

5) соціальні аспекти виробничо-господарської 
діяльності суб’єкта господарювання (потенцій-
ний вплив на динаміку процесів продуктивної 
зайнятості населення, оцінка рівня розвитку 
людського капіталу);

6) наявний досвід суб’єкта господарювання 
(форми участі, обсяги та результати отримання і за-
своєння коштів) у сфері участі в реалізації програм 
державної підтримки структурно-інноваційних  
перетворень;

7) наявність та рівень розвитку власної на-
уково-технічної бази, динаміка (вартісні та ви-
робничі показники) розроблення та впровад- 
ження інновацій у межах діяльності суб’єкта 
господарювання;

8) наявність, тіснота та вартісні параметри 
коопераційних зв’язків (галузевих та міжга-
лузевих) суб’єкта господарювання з іншими 
суб’єктами господарювання, передбачувані об-
сяги отримання економічного ефекту від упро-
вадження інновацій у межах усього ланцюж-
ку створення нової вартості, учасником якого  
є підприємство;

9) очікуваний економічний ефект від реалі-
зації заходів державної підтримки структурно-
інноваційних перетворень у межах діяльності 
суб’єкта господарювання, у т. ч. зростання по-
даткових надходжень до бюджету, збільшення 
ринкової вартості державних корпоративних 
прав та іншого майна, що знаходиться у власнос-
ті держави і будь-якою мірою пов’язане з діяль- 
ністю певного суб’єкту господарювання.

Цілком доцільною вбачається також реаліза-
ція галузевих програм стимулювання і підтрим-
ки структурно-інноваційних трансформацій 
на підприємствах на засадах (за умови) участі 
держави у статутному капіталі суб’єктів госпо-
дарювання (через механізм володіння корпора-
тивними правами) або через надання у тимчасо-
ве користування підприємцям (через оренду або 
концесію) певних об’єктів державної власності.

У ринкових умовах сфера використання  
адміністративно-розпорядницьких методів об’єк- 
тивно є досить обмеженою, оскільки (за винят-
ком виникнення надзвичайних ситуацій або 
випадків відверто волюнтаристського й нееко-
номічного підходу до вирішення господарських 
проблем) має обов’язково ґрунтуватися тільки 
на законних підставах, визначених належною 
компетенцією відповідних державних органів 
або державними ж правами на володіння певни-
ми активами, ресурсами, благами тощо. Проте 
у розвиненій ринковій системі зазвичай сфера 
державної власності не може бути надзвичай-
но широкою та розповсюджуватися на об’єкти, 
користування якими прямо не пов’язане з ви-
конанням головних функцій держави.

Тому в ринкових умовах більш широкого по-
ширення набуває використання економічних ме-
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тодів (податкове, структурно-цільове, бюджетне,  
антимонопольне, зовнішньоекономічне регулю-
вання, регулятивна система та ін.), природа яких 
носить відверто інституціональний характер.

Для держави (навіть після завершення ма-
сової приватизації) нагальна необхідність на-
лежного унормування корпоративних відносин 
пов’язана не тільки з виконанням широкого 
кола функцій державного регулювання еконо-
міки, а й також із вимогою забезпечення влас-
них прав як акціонера.

Велике значення, складність та специфіч-
ність проблеми управління корпоративними 
правами держави в сучасних умовах ринкового 
реформування економіки України зумовили пе-
ріодичну зміну державних пріоритетів та безу-
пинність пошуку нових форм розв’язання низки 
складних завдань, що виникають у цій сфе-
рі. Специфіка виникнення та розмаїття проя- 
вів проблеми розпорядження численними па-
кетами корпоративних прав держави, на нашу 
думку, насамперед визначають доцільність упо-
рядкування різноманітного (за вартістю, част-
ками капіталу, об’єктами і т.п.) комплексу КПД  
відповідно до довго-, середньо- і короткостро-
кових цілей (які визначаються загальними сус-
пільними, соціальними, економічними моти-
вами збереження КПД у державній власності)  
держави як акціонера.

Проте необхідність остаточної диференціа- 
ції величезного масиву КПД, що залишили-
ся у власності держави, на нинішньому етапі 
здійснення процесу приватизації в черговий 
раз зумовила посилення суперечностей щодо 
встановлення доцільних форм державного під-
приємництва та припустимих меж державного 
втручання в економічні процеси.

Для розв’язання протиріч у сфері управ-
ління КПД та подолання зазначених кризових 
явищ авторами пропонується використання ме-
тодичного підходу до вибору способів розпоряд- 
ження державними корпоративними правами 
та представництва інтересів держави у відповід-
них акціонерних товариствах, що ґрунтується 
на оцінках корисності володіння державою та-
кими корпоративними правами для досягнення 
суспільних, соціальних і економічних цілей з 
урахуванням наявного балансу корпоративного 
контролю в АТ на основі комплексної оцінки 
ефективності використання державного майна.

Початковим етапом циклу управління КПД 
за підходу, який пропонується, є опис вихідної 
управлінської ситуації (YC ), що виникає відпо-
відно до появи проблеми розпорядження маси-
вом ( M ) КПД:

YC M O C KB B B= ⋅ { }, , ,               (1)

де ОВ – характеристика розміру державних 
корпоративних прав за масивом (М); CB  – струк-
турні параметри зв’язаної сукупності державних 
корпоративних прав; K B  – якісна характеристика 
стану корпоративних відносин (КВ) за об’єктами 
масиву державних корпоративних прав.

Наступним етапом управлінського циклу 
розпорядження КПД є визначення системи ці-
лей (Ц) держави у цій сфері володіння, що пе-
редбачає встановлення відповідності між функ-
ціями держави у КВ та певними цільовими 
орієнтирами управління КПД, з одного боку,  
а також можливостями реалізації цих функцій  
і орієнтирів відповідно до наявного розподілу кор-
поративного контролю та поточного фінансово- 
економічного стану акціонерних товариств,  
з іншого боку. Таке зіставлення є основою для 
первинного диференціювання акціонерних то-
вариств із часткою КПД за ознакою корисності 
володіння. Для такого групування пропонуєть-
ся використання матриці корисності володін-
ня КПД (рис. 1), оцінка за якою здійснюється  
за десятибальною шкалою (табл. 1).

Характерна особливість побудови матриці 
полягає у додатковому групуванні цілей управ-
ління за параметром синергетичності впливу 
на однорідні та змішані (першого та другого 
порядку) цілі; крім того, за первинного дифе-
ренціювання характер синергетичного ефекту,  
що може досягатися, не встановлюється.

Позиціонування на площині матриці здійс- 
нюється на основі експертної оцінки, причому го-
ловною метою первинного диференціювання є ви-
значення двох основних зон можливих дій щодо 
КПД, розподіл масиву корпоративних прав дер-
жави, за якими може дати змогу частково спрос-
тити управлінське завдання через обмеження об-
сягу і різноманіття масиву КПД, а саме:

– зони продажу, за умови якої рекомен- 
дується (безумовно або з певними обмеження-
ми) приватизація наявних у держави корпора-
тивних прав;

– зони збереження, позиціонування до якої 
передбачає збереження корпоративних прав  
у власності держави (з певними вимогами або 
без них).

Здійснення процедури цілеполагання перед-
бачає також обґрунтування загальної черговості 
дій (розстановку пріоритетів) та встановлення 
послідовності процесу вирішення чітко визна-
ченої задачі управління (Y):

Y f O C K

Ö opt

B B B= ( )
→







, ,
                  (2)

Вирішення сформульованої задачі управлін-
ня пропонується здійснювати шляхом побудови 
дерева цілей або на основі методу розстановки 
пріоритетів. Під час використання останнього 
прийому розстановка пріоритетів буде здійсню-
ватися на двох рівнях: по-перше, в управлін- 
ні КПД у цілому; по-друге, на рівні управлін-
ня складниками формування масиву КПД (ви-
значення пріоритетів трансформації обсягу  
і структури, визначення пріоритетів транс-
формації корпоративного управління певними 
об’єктами).

Масив корпоративних прав держави, отри-
маний після первинної структурної оптимізації, 
надалі має бути диференційований за способами 
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розпорядження КПД, до складу основних з яких 
слід віднести такі: передача в оренду (у сфе- 
рі КПД – скоріше передача доручення на голосу-
вання або створення іншої форми коаліційного 
альянсу з певною зацікавленою у корпорації осо-
бою); передача в довірче управління; передача  
в оперативне управління (найчастіше – внесення 
до статутного фонду іншої корпорації); передача 
в безоплатне користування (зазвичай здійсню-
ється для самоврядівних організацій); санація, 
пасивне акціонерне представництво.

За описаного підходу комплексне оцінюван-
ня ефективності використання державного май-
на у виді часток участі в капіталі АТ пропо-
нується здійснювати за допомогою відповідного 
інтегрального показника (Ïi ), рівень якого стає 
відображенням корисності володіння державою 
такими корпоративними правами для досягнен-
ня суспільних, соціальних і економічних цілей 
з урахуванням наявного балансу корпоративно-
го контролю у АТ:

Ï Ï A Ï A Ï Ai c c

d

co co

f

e e

g= ( ) ( ) ( )⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ,       (3)

де Ïñ ,Ïñî ,Ïå  – локальні узагальнюючі показ-
ники досягнення встановлених цілей управлін-
ня КПД в АТ відповідно за сферами виявлення 
суспільних ( ñ ), соціальних ( ño ), економічних  
( e ) інтересів держави;

Añ , Añî , Aå  – коригуючий коефіцієнт міри 
досяжності цілей управління КПД, що визна-
чає наявність обмежень волевиявлення осіб, які 
презентують інтереси держави, відповідно до 
можливостей впливати на ухвалу відповідних 
рішень вищих органів управління АТ за сфера-

ми виявлення суспільних ( ñ ), соціальних ( ño ), 
економічних ( e ) інтересів держави;

d , � f , g  – коефіцієнти значущості локаль-
них узагальнюючих показників за таблицями 
Харрингона.

У рамках запропонованого методично-
го підходу вбачається доцільним також ви-
користання інтегрального показника оцінки 
альтернативних управлінських рішень, що 
можуть прийматися представником держави  
у сфері регулювання корпоративного розвит- 
ку АТ, у статутному фонді якого міститься част- 
ка КПД.
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де IÏAj  – інтегральний показник j -ої альтер-
нативи;

ai , al  – групові ваги відповідно для i-ої  
та l -ої груп показників;

kij , klj  – значення коефіцієнту відповідно  
i -ої й l -ої груп для альтернативи j .

Після проведення розрахунків вибирається 
альтернатива з найбільш привабливим значен-
ням інтегрального показника. Таким чином, 
може бути сформульоване управлінське рішен-
ня щодо корпоративного розвитку, який буде 
найкращим із розглянутих варіантів.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Для розв’язання протиріч у сфері управління 
КПД та подолання зазначених кризових явищ 
пропонується використання методичного підхо-
ду до вибору способів розпорядження держав-

Таблиця 1
Шкала оцінок корисності та рекомендованих дій у сфері володіння ДКП 

Зона Оцінка Характер рекомендованих заходів  
щодо змін у володінні

Умови визначення доцільності  
збереження ДКП у власності держави

ЗП

0 Продаж акцій за будь-якої сприятливої 
кон’юнктури

Низький попит на акції. Загальнодержав-
ний характер діяльності підприємства

1 Продаж акцій

2 Продаж акцій за зростання ринкової вар-
тості

Загальнодержавний характер діяльності 
підприємства

3 Концентрація голосів інших міноритарних 
акціонерів або продаж акцій

Загальнодержавний характер діяльності 
підприємства 

4 Викуп акцій у інших акціонерів Високий рівень рентабельності діяльності 

5 Продаж акцій зі спеціальними 
зобов’язаннями

Необхідність забезпечення соціального спо-
кою

ЗЗ

6 Пасивне володіння, впровадження обме-
жень щодо виплати дивідендів

Високий рівень рентабельності діяльності. 
Загальнодержавний характер діяльності 
підприємства

7 Сприяння реалізації агресивної дивідендної 
політики Високий рівень рентабельності діяльності

8 Сприяння реалізації поміркованої дивіденд-
ної політики

Високий рівень рентабельності діяльності. 
Необхідність залучення інвестицій у розви-
ток об’єкта ДКП

9 Збереження та посилення позицій акціоне-
ра, викуп акцій у інших акціонерів Високий рівень рентабельності діяльності 

10

Збереження та посилення позицій акціо-
нера до максимального контролю, викуп 
акцій у інших акціонерів, державне інвес-
тування у розвиток АТ

Низький попит на акції. Високий рівень 
рентабельності діяльності. Стабільність ви-
плати дивідендів 
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ними корпоративними правами та представ-
ництва інтересів держави у відповідних АТ,  
що ґрунтується на оцінках корисності володін-
ня державою такими корпоративними правами 
для досягнення суспільних, соціальних і еконо-
мічних цілей з урахуванням наявного балансу 
корпоративного контролю в АТ на основі комп-
лексної оцінки ефективності використання 
державного майна. Масив державних корпора-
тивних прав, отриманий після первинної струк-
турної оптимізації, надалі має бути диферен-
ційований за способами розпорядження КПД,  
до складу основних з яких слід віднести такі: 
передача в оренду; передача в довірче управлін-
ня; передача в оперативне управління; переда-
ча в безоплатне користування; санація, пасивне 
акціонерне представництво.

Напрямом подальших досліджень на основі 
викладених у статті висновків і рекомендацій  
є обґрунтування методичних підходів до оцін-
ки ефективності управління КПД в АТ під час 
реалізації функцій державного регулювання  
економіки.
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ У 2019 РОЦІ

MODERN ASPECTS OF TAXATION OF ACTIVITIES  
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN 2019

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено зміни, що відбулися в системи опо-

даткування аграрних підприємств України останніми рока-
ми. Оцінено сучасну систему оподаткування підприємств 
аграрного сектору економіки Україні. Визначено проблеми 
оподаткування виробників аграрної сфери та недоліки подат-
кових новацій у сільському господарстві. Досліджено вплив 
податкового навантаження на тенденції економічного розвитку 
аграрного сектору економіки. Податкова політика є засобом 
регулювання макроекономічних процесів, і від ефективності 
її функціонування залежить економічна ситуація країни зага-
лом. Реформування податкової політики в аграрному секторі є 
найважливішою проблемою на сучасному етапі розвитку кра-
їни. Необхідність реформування податкової політики країни 
пов’язана з тим, що порушуються всі принципи та механізмі 
її функціонування. Специфіка функціонування суб’єктів під-
приємницької діяльності аграрної галузі вимагає відповідно-
го відображення в податковому законодавстві особливостей 
оподаткування аграрних підприємств. Потрібно застосовувати 
інструменти державного регулювання аграрного сектору, які 
б сприяли активізації та розвитку аграрного бізнесу. Задля 
забезпечення стабільного розвитку аграрних підприємств у 
сфері податкової політики на перспективу доцільно зберегти 
або трансформувати спеціальний режим оподаткування для 
сільськогосподарських підприємств з деякими змінами, а саме 
враховувати рентабельність діяльності під час встановлення 
ставок податку; розробити сучасний інструментарій системи 
оподаткування сільськогосподарських товаровиробників різ-
них форм господарювання із застосуванням досвіду країн ЄС, 
при цьому доцільно впровадити окремі податкові пільги для 
аграріїв. Запропоновано напрями розвитку системи оподат-
кування аграрних товаровиробників щодо адаптації світового 
досвіду до національних умов господарювання.

Ключові слова: аграрні підприємства, спрощена система 
оподаткування, фіксований сільськогосподарський податок, 
податок на додану вартість, єдиний податок.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы изменения, произошедшие в сис- 

теме налогообложения аграрных предприятий Украины в пос- 
ледние годы. Оценена современная система налогообло-
жения предприятий аграрного сектора экономики Украины. 
Определены проблемы налогообложения производителей 
аграрной сферы и недостатки налоговых новаций в сельском 
хозяйстве. Исследовано влияние налоговой нагрузки на тен-
денции экономического развития аграрного сектора эконо-
мики. Налоговая политика является средством регулирова-
ния макроэкономических процессов, и от эффективности ее 
функционирования зависит экономическая ситуация в стране 
в целом. Реформирование налоговой политики в аграрном 
секторе является наиболее важной проблемой на современ-
ном этапе развития страны. Необходимость реформирования 
налоговой политики страны связана с тем, что нарушаются 
все принципы и механизмы ее функционирования. Специфика 

функционирования субъектов предпринимательской деятель-
ности аграрной отрасли требует соответствующего отражения 
в налоговом законодательстве особенностей налогообложе-
ния аграрных предприятий. Нужно применять инструменты го-
сударственного регулирования аграрного сектора, которые бы 
способствовали активизации и развитию аграрного бизнеса.  
С целью обеспечения стабильного развития аграрных пред-
приятий в сфере налоговой политики на перспективу целесооб- 
разно сохранить или трансформировать специальный режим 
налогообложения для сельскохозяйственных предприятий с 
некоторыми изменениями, а именно учитывать рентабель-
ность деятельности при установлении ставок налога; разра-
ботать современный инструментарий системы налогообложе-
ния сельскохозяйственных товаропроизводителей различных 
форм хозяйствования с применением опыта стран ЕС, при 
этом целесообразно внедрить отдельные налоговые льготы 
для аграриев. Предложены направления развития системы 
налогообложения аграрных товаропроизводителей касатель-
но адаптации мирового опыта к национальным условиям хо-
зяйствования.

Ключевые слова: аграрные предприятия, упрощенная си-
стема налогообложения, фиксированный сельскохозяйствен-
ный налог, налог на добавленную стоимость, единый налог.

ANNOTATION
The analysis of the existing system of taxation of activity of 

agrarian enterprises and the substantiation of the directions of re-
forming the tax system for farmers in the conditions of the comple-
tion of special tax regimes for agricultural producers, taking into 
account international experience, has been analyzed. Dynamic 
changes in tax legislation, including on issues of taxation of agri-
cultural producers, through the prism of their impact on the trends 
of the agrarian sector of the economy, require new research to jus-
tify the choice of taxation system for agribusiness subjects, taking 
into account international experience. Effective solutions to such 
problems contribute to the growth of the national economy and 
increase the investment attractiveness of the agrarian sector of the 
economy. In the conditions of activation of the market environment, 
the strategic development of the agricultural sector of the economy 
is manifested not only in the direct state financial support of agri-
cultural producers, but also in special conditions of taxation. After 
all, effective management of agrarian business is possible only 
with the stability and predictability of tax legislation, which ensures 
the possibility of optimal tax burden. According to the current legis-
lation, a simplified tax system for agricultural enterprises provides 
for the payment of a single tax. The specifics of the functioning of 
the subjects of entrepreneurial activity in the agrarian sector re-
quire appropriate reflection in the tax legislation of the peculiarities 
of taxation of agrarian enterprises. Innovation in the taxation sys-
tem, namely the abolition of the special VAT treatment regime, has 
negative consequences for the producers of the agrarian sector of 
the economy, which does not contribute to the development of this 
type of economy and, especially, in the field of livestock breeding, 
which can lead to its loss. It is necessary to apply instruments of 
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state regulation of the agrarian sector, which would promote the 
activation and development of agrarian business. In order to en-
sure the sustainable development of agrarian enterprises in the 
area of fiscal policy, it is expedient in the future to: preserve or 
transform the special tax regime for agricultural enterprises with 
some changes, namely to take into account the profitability of 
activities when setting tax rates; to develop a modern system of 
taxation of agricultural producers of various forms of management 
using the experience of the EU countries, while it is advisable to 
introduce separate tax incentives for farmers. The main ones may 
be the reduction of tax rates; in the first place it concerns VAT. 
The planned measures will further stimulate the effective activity of 
agrarian enterprises and increase their competitive positions both 
in the domestic and foreign markets.

Key words: agrarian enterprises, simplified taxation system, 
fixed agricultural tax, value added tax, single tax.

Постановка проблеми. В умовах інтеграцій-
них процесів, які відбуваються в Україні, ве-
ликого значення набуває створення механізмів 
ефективного функціонування податкової по-
літики країни. За допомогою податків відбу-
ваються забезпечення взаємовідносин держави  
з підприємствами, громадянами; контроль за 
розподілом та перерозподілом валового націо-
нального доходу. Для забезпечення економіч-
ного розвитку країни, добробуту населення 
необхідно створити ефективну податкову полі-
тику, яка би повною мірою відповідала вимо-
гам нинішнього стану економіки, забезпечува-
ла розвиток народного господарства країни та 
належним чином регулювала економічні відно-
сини між державою та населенням. В умовах 
запровадженої фінансової децентралізації від 
податкової політики багато в чому залежить 
економічний розвиток окремих регіонів та краї- 
ни загалом. Саме тому питання вдосконалення 
податкової політики залишається актуальним.

Стратегічний напрям розвитку ринкової 
економіки України та перетворення аграрно-
го сектору на високоефективний, конкуренто-
спроможний сектор економіки держави, здат-
ний інтегрувати у світовий ринок, вимагає 
пріоритетного вирішення економічною наукою 
та практикою господарювання комплексу про-
блем, пов’язаних з ефективним розвитком під-
приємницьких структур аграрного бізнесу, 
серед яких вагоме місце посідають питання 
створення для виробників галузі сприятливих 
податкових умов. Ефективне ведення аграрного 
бізнесу є можливим лише за умови стабільності 
та прогнозованості податкового законодавства, 
що забезпечує оптимальне податкове наванта-
ження з урахуванням міжнародного досвіду, 
особливо в умовах євроінтеграційних процесів 
нашої країни. Отже, актуалізується проблема 
забезпечення ефективного розвитку суб’єктів 
підприємницької діяльності в агарному секторі 
економіки на основі державної підтримки агро-
підприємств у сфері оподаткування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Науковим дослідженням сучасних аспектів опо-
даткування діяльності аграрних підприємств  
в умовах трансформаційних змін податкового 
законодавства присвячені праці таких науков-

ців, як Г.В. Василевська, М.Я. Дем’яненко, 
Л.Д. Тулуш, Р.В. Сідоренко, Л.М. Біла.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Однак динамічні зміни в 
податковому законодавстві, зокрема з питань 
оподаткування сільськогосподарських товаро-
виробників, крізь призму їх впливу на тенден-
ції розвитку аграрного сектору економіки вима- 
гають нових досліджень для обґрунтування ви-
бору системи оподаткування суб’єктів агробізне-
су з урахуванням міжнародного досвіду. Напря-
ми вдосконалення податкової політики України 
стосовно аграрного сектору економіки потре- 
бують подальшого вивчення й аналізування.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є аналіз наявної сис-
теми оподаткування діяльності аграрних під- 
приємств та обґрунтування напрямів рефор-
мування системи оподаткування для аграріїв  
в умовах завершення дії спеціальних податко-
вих режимів для сільськогосподарських товаро-
виробників, євроінтеграційних процесів з ура-
хуванням міжнародного досвіду.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Податкова політика держави впливає на по-
даткову систему, яка представлена широким 
колом податків та зборів різної спрямованості,  
а також принципами та методами їх стягнення. 
Податкова система України є досить молодою, 
тому існують деякі недоліки функціонування 
податкової системи та податкової політики,  
які значною мірою впливають на економічну 
ситуацію в країні. У процесі трансформаційних 
змін вітчизняної аграрної економіки більшість 
сільськогосподарських підприємств опинились  
у критичному стані через недосконалість системи  
організаційно-економічних та фінансово-кредитних  
механізмів господарювання. В умовах активіза-
ції ринкового середовища стратегічний розви-
ток аграрного сектору економіки проявляється 
не тільки в прямій державній фінансовій під-
тримці сільськогосподарських товаровиробни-
ків, але й в особливих умовах оподаткуван-
ня, адже ефективне ведення аграрного бізнесу  
є можливим лише за умови стабільності та прог- 
нозованості податкового законодавства, що за-
безпечує можливість оптимального податкового 
навантаження.

Під час опрацювання напрямів реформу-
вання системи оподаткування сільськогоспо- 
дарської діяльності необхідно враховувати зна-
чення аграрної галузі для економіки України. 
Насамперед варто зважати на постійно зрос- 
таючу частку сільського господарства у загаль-
ній валовій доданій вартості (ВДВ). На таку 
тенденцію вплинули також трагічні події на 
сході України, в результаті яких певна частка 
експортної виручки від металургійної та хіміч-
ної галузей була втрачена. Частка валової дода-
ної вартості сільського господарства у її загаль-
них обсягах останніми роками суттєво зростає. 
Якщо у 2010–2012 роках вона коливалась  
від 8,4% до 9,0%, то у 2013 році вона збільшилась  



77Приазовський економічний вісник

до майже 10%, у 2014 році – 11,7%, у 2015 році –  
14,2%, у 2016 році перебувала на рівні 13,7% 
[1, с. 26]. У 2018 році, згідно з даними Мініс-
терства аграрної політики, сільськогосподар-
ська галузь забезпечила в результаті експорту 
продукції отримання 18,8 млрд дол., що є абсо-
лютним рекордом для нашої країни.

До впровадження податкових трансформацій 
непряма підтримка розвитку аграрного сектору 
економіки шляхом застосування спеціального 
податкового інструментарію здійснювалася за 
рахунок:

– спеціального режиму оподаткування доходів 
від сільськогосподарської діяльності (до 2015 року 
існував фіксований сільськогосподарський пода-
ток (ФСП), а з 2015 року діє єдиний податок (ЄП)  
четвертої групи);

– спеціального режиму справляння ПДВ у сфе- 
рі сільського господарства, що передбачав за-
лишення зобов’язань ПДВ, належних бюджету,  
в розпорядженні сільгосппідприємств, унаслідок 
чого зростала їх фінансова забезпеченість;

– спеціального режиму сплати ПДВ пере-
робними підприємствами, що передбачав ви-
плату останніми дотацій за рахунок сум ПДВ, 
належних бюджету, постачальникам м’ясної та 
молочної сировини (діяв до 2015 року);

– спеціального порядку оподаткування дохо-
дів від реалізації сільгосппродукції (включаючи 
продукцію первинної переробки) особистими се-
лянськими господарствами, вирощеної на влас-
них ділянках, розмір яких не перевищував виз- 
начені Земельним кодексом України розміри;

– інших галузевих податкових пільг, зокре-
ма звільнення від сплати земельного податку 
власників земельних часток (паїв) за умови пе-
редачі їх в оренду платникам єдиного податку 
четвертої групи;

– звільнення від оподаткування ПДВ операцій 
з постачання зернових культур (крім першого їх 
постачання сільгосппідприємствами – виробника-
ми та підприємствами, які безпосередньо придба-
ли такі зернові у сільгосппідприємств-виробників).

З 1 січня 2015 року вступила в дію нова по-
даткова реформа, яка відобразила свій вплив 
також на аграрний сектор України. Для сіль-
ського господарства замість фіксованого сіль-
ськогосподарського податку запроваджено єди-
ний податок для платників четвертої групи. 
Згідно з чинним законодавством, а саме Подат-
ковим кодексом України (ПК) [2], українські 
сільськогосподарські товаровиробники мають 
право вибрати одну з двох можливих систем 
оподаткування своєї діяльності, а саме загаль-
ну систему оподаткування (сплата податку на 
прибуток) чи спрощену систему оподаткування 
(сплата єдиного податку четвертої групи). Од-
ним з основних податків як у загальній, так і 
в спрощеній системі оподаткування для сіль-
ськогосподарського підприємства є податок на 
додану вартість (ПДВ). Податок на додану вар-
тість щодо аграрної галузі слугував головним 
інструментом державної підтримки та розвит- 

ку галузі. Зокрема, завдяки відшкодуванню 
ПДВ спостерігалося значне нарощування до-
ходів, відповідно, прибутку та рентабельності 
підприємств, відбувалося зменшення потреби 
у кредитних ресурсах та зменшення потреби 
в державній підтримці. Щодо галузі тварин-
ництва, то відшкодування ПДВ було чи не 
єдиним способом збереження галузі, з одно-
го боку, завдяки відшкодуванню, а з іншого 
боку, за рахунок здешевлення вартості кормів.  
До 1 січня 2016 року всі суми нарахованого ПДВ 
сільськогосподарські підприємства не сплачу-
вали до бюджету, а залишали у себе для роз-
витку власної діяльності. У 2016 році для них 
було введено в дію перехідні положення, згід-
но з якими механізм сплати нарахованих сум 
зобов’язань по ПДВ такий: операції із зернови-
ми та технічними культурами приносять 85% 
до державного бюджету, 15% спрямовуються 
на спеціальний рахунок; операції з продукцією  
тваринництва – 20% до державного бюджету, 
80% спрямовуються на спеціальний рахунок; 
операції з іншими сільськогосподарськими 
товарами та послугами – 50% до державного 
бюджету, 50% спрямовуються на спеціальний 
рахунок. З 1 січня 2017 року сільськогосподар-
ські підприємства – платники ПДВ перейшли 
на загальну систему нарахування й сплати цьо-
го податку, тобто всі суми зобов’язань повністю 
сплачувались до державного бюджету. Отже, 
спеціальний режим оподаткування для сільсько- 
господарських товаровиробників був фактично 
скасований.

Згідно з Податковим кодексом України [2] 
спрощена система оподаткування для сільсько-
господарських підприємств передбачає сплату 
єдиного податку за системою, передбаченою 
для четвертої групи платників цього податку.  
Це, безумовно, найбільш популярна систе-
ма оподаткування серед сільгосппідприємств.  
Незважаючи на те, що, згідно з п. 299.10 Подат-
кового кодексу, реєстрація платником єдиного 
податку є безстроковою, платникам четвертої 
групи слід щороку підтверджувати свій статус. 
Платниками єдиного податку четвертої групи 
можуть бути сільськогосподарські підприємст-
ва різних організаційно-правових форм, перед-
бачених законами України, селянські та інші 
господарства, які займаються виробництвом 
(вирощуванням), переробкою та збутом сіль-
ськогосподарської продукції, а також рибниць-
кі, рибальські та риболовецькі господарства, 
які займаються розведенням, вирощуванням 
та виловом риби у внутрішніх водоймах (озе-
рах, ставках та водосховищах), у яких сума, 
одержана від реалізації сільськогосподарської 
продукції власного виробництва та продуктів її 
переробки за попередній звітний (податковий) 
рік, перевищує 75% загальної суми доходу.

Фізичні особи – підприємці отримали право 
бути єдинниками з 15 серпня 2018 року згідно 
із Законом «Про внесення змін до Податково-
го кодексу України та деяких законів України 
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щодо стимулювання утворення та діяльності сі-
мейних фермерських господарств» від 10 липня 
2018 року № 2497-VIII [3].

Сплачувати ЄП, перебуваючи у четвертій 
групі, без дотримання умови про частку сіль-
ськогосподарського виробництва у 75% мають 
право сільгосппідприємства, які в минулому 
звітному році зазнали форс-мажорних обставин 
(повінь, заморозки, пожежа, посуха, просідання 
та зсув ґрунту тощо). Для підтвердження наяв- 
ності таких обставин підприємства повинні ра-
зом з податковою декларацією надати відповід-
не рішення обласних рад та перелік суб’єктів 
господарювання, які постраждали внаслідок 
названих обставин (пп. 298.8.4 ПКУ). Також 
обов’язковою умовою для єдинників четвертої 
групи є наявність у власності та/або користу-
ванні сільгоспугідь (рілля, сіножаті, пасовища, 
багаторічні насадження) та/або земель водно-
го фонду (внутрішні водойми, озера, ставки,  
водосховища).

Згідно з п. 291.51 ПКУ не можуть бути 
платниками ЄП четвертої групи такі сільгосп- 
виробники:

– сільгоспвиробники, у яких понад 50% 
доходу, отриманого від продажу сільгосппро-
дукції власного виробництва та продуктів її 
переробки, становить дохід від реалізації деко-
ративних рослин (за винятком зрізаних квітів, 
вирощених на угіддях, які належать сільгосп-
виробнику на праві власності або надані йому  
в користування, та продуктів їх переробки), ди-
ких тварин і птиці, хутряних виробів і хутра 
(окрім хутрової сировини);

– сільгоспвиробники, що провадять діяль-
ність із виробництва підакцизних товарів; таке 
обмеження не стосується виробників виномате-
ріалів виноградних, вироблених на підприємст- 
вах первинного виноробства для підприємств 
вторинного виноробства, які використовують 
такі виноматеріали для створення готової про-
дукції; також із 2017 року це обмеження не 
поширюється на підприємства, які виробляють 
електроенергію кваліфікованими когенерацій-
ними установками та/або з відновлюваних дже-
рел енергії (за умови, що дохід від реалізації 
такої енергії не перевищує 25% доходу від реа-
лізації продукції (товарів, робіт, послуг) такого 
суб’єкта господарювання);

– сільгоспвиробники, які станом на 1 січня 
базового (звітного) року (у нашому випадку – 
на 1 січня 2019 року) мають податковий борг, 
за винятком безнадійного податкового боргу, 
що виник внаслідок дії обставин непереборної 
сили (форс-мажору) [2].

Відповідно до п. 297.1 ПКУ платники ЄП 
четвертої групи звільнені від обов’язку нараху-
вання, сплати та подання звітності з податку 
на прибуток підприємств (стосується юридич-
них осіб), податку на майно (щодо земельного 
податку). Щоправда, вони повинні сплачувати 
земельний податок за ділянки, що не викорис-
товуються для ведення сільгоспвиробництва; 

рентної плати за спеціальне використання 
води. Інші податки та збори сільгоспвиробники- 
єдинники сплачують у загальному порядку.

Об’єктом оподаткування для єдинників чет-
вертої групи є площа власних та отриманих  
у користування, зокрема на умовах оренди, ем-
фітевзису (п. 2921.1 ПК) сільгоспугідь (рілля, 
сіножаті, пасовища та багаторічні насаджен-
ня); земель водного фонду (внутрішні водойми, 
озера, ставки, водосховища). Якщо у сільгосп-
підприємства немає у власності чи користуван-
ні сільгоспугідь та/або земель водного фонду, 
воно не може бути платником ЄП четвертої 
групи. Базою оподаткування єдинників чет-
вертої групи (п. 2921.2 ПК) для сільгоспугідь 
є нормативна грошова оцінка (далі – НГО) 1 га 
з урахуванням коефіцієнта індексації, визна-
ченого станом на 1 січня базового податкового 
(звітного) року (далі – коефіцієнт індексації); 
земель водного фонду – НГО ріллі в області  
з урахуванням коефіцієнта індексації. Кое-
фіцієнт індексації розраховується відповідно  
до п. 289.2 ПКУ, тобто шляхом ділення індексу 
споживчих цін на 100. Також ці коефіцієнти 
щорічно оприлюднює Держгеокадастр. Такі ко-
ефіцієнти застосовуються кумулятивно залежно 
від дати проведення НГО землі (тобто коефіці-
єнти за певні періоди перемножуються). Напри-
клад, якщо НГО проведено станом на 2011 рік, 
то для розрахунку кумулятивного коефіцієнта 
на 2019 рік слід перемножити коефіцієнти ін-
дексації за 2012–2018 роки. Дані про НГО сіль-
госпугідь беруть із технічної документації щодо 
конкретної земельної ділянки. Однак далеко 
не всі власники сільгоспугідь подбали про оці-
нювання своєї землі, а остання суцільна оцін-
ка сільгоспугідь в Україні була надана станом 
на 1 липня 1995 року, тому протягом багатьох 
років платники ЄП четвертої групи (донедавна 
це був фіксований сільськогосподарський пода-
ток) для визначення бази оподаткування брали 
НГО сільгоспугідь, визначену на певній терито- 
рії 23 роки тому, звертаючись за нею до відділів 
земельних ресурсів або Держгеокадастру. Про-
те у 2018 році ці органи перестали видавати до-
відки про розмір НГО сільгоспугідь, мотивуючи 
це тим, що таких даних немає у Держкадастрі, 
адже оцінювання, проведене у 1995 році, мо-
рально застаріло. Отже, на поточний 2019 рік 
Державна фіскальна служба України для виз- 
начення бази оподаткування сільгоспугідь, 
щодо яких не проведене оцінювання (тобто  
в Держземкадастрі немає інформації про НГО 
такої ділянки), рекомендує брати НГО одиниці 
площі ріллі по області. Таке твердження ґрун-
тується на підставі ст. 277 ПК, підтверджено 
податківцями у листі від 17 травня 2018 року 
№ 17093/6/99-99-15-01-01-15 17093. Дані про 
НГО ріллі в областях можна знайти в додат-
ку 1 до Порядку нормативної грошової оцінки 
земель сільськогосподарського призначення, 
затвердженого Наказом Мінагрополітики від 
23 травня 2017 року № 262. Також інформа-
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ція про НГО сільгоспугідь опублікована на офі-
ційному веб-сайті Держгеокадастру в категорії 
«Напрями діяльності» в розділі, присвяченому 
грошовому оцінюванню земель, де в табличній 
формі містяться показники НГО 1 га угідь по 
регіонах країни. Ця таблиця продубльована на 
офіційному порталі ДФС у розділі «Довідники».

Податковим (звітним) періодом для подання 
звітності є календарний рік, а саме з 1 січня  
по 31 грудня (п. 294.1, п. 294.2 ПКУ). Для реєст- 
рації/підтвердження реєстрації на звітний 
рік єдинникам четвертої групи слід подати  
до 20 лютого звітного року пакет звітності, виз- 
начений пп. 298.8.1 ПК. Таку реєстрацію слід 
щороку підтверджувати, подаючи такий самий 
пакет звітності, як і для первинної реєстрації. 
Сільгоспвиробники, що є юридичними особами, 
подають звітність з ЄП до органу ДФС як за 
місцем своєї реєстрації, так і за місцем розта-
шування земельних ділянок, які перебувають  
у їх власності та користуванні.

Ставки ЄП для єдинників четвертої групи 
визначені у відсотках від бази оподаткування 
(п. 293.9 ПКУ). Для ріллі, сіножатей і пасо-
вищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, роз-
ташованих у гірських зонах та на поліських 
територіях, а також сільгоспугідь, що перебу-
вають в умовах закритого ґрунту) вони станов-
лять 0,95; для ріллі, сіножатей і пасовищ, роз-
ташованих у гірських зонах та на поліських 
територіях – 0,57; для багаторічних насаджень 
(крім багаторічних насаджень, розташованих  
у гірських зона х та на поліських терито- 
ріях), – 0,57; для багаторічних насаджень, розта-
шованих у гірських зонах та на поліських тери-
торіях, – 0,19; для земель водного фонду – 2,43;  
для сільгоспугідь, що перебувають в умовах 
закритого ґрунту, – 6,33 [4].

Єдинники четвертої групи сплачують ЄП  
до бюджету раз на квартал у таких розмірах 
(пп. 295.9.2 ПК): у I кварталі – 10% річної суми 
податку; II кварталі – 10%; III кварталі – 50%;  
IV кварталі – 30%. ЄП перераховують до місце-
вого бюджету за місцем розташування земель-
ної ділянки протягом 30 календарних днів після 
закінчення звітного кварталу (пп. 295.9.8 ПК).  
Така диференціація термінів сплати передбаче-
на для того, щоби забезпечити хоч якусь рів-
номірність надходжень податкових платежів 
до бюджету країни. Проте за таких умов під-
приємства змушені передчасно, отже, дешевше 
реалізовувати ранні зернові. Слід зазначити, 
що податкове навантаження для сільськогоспо-
дарських товаровиробників за період дії спла-
ти єдиного податку у 2018 році збільшилось 
більш ніж у 2 рази порівняно з 2015 роком. 
У 2016 році відносно 2015 року зростання ста-
вок для платників єдиного податку 4-ї групи 
склало від 77,78% до 81,48% за відповідними 
категоріями сільськогосподарських угідь та 
ставками. У 2017 році зростання ставок коли-
валось у діапазоні 17,0–18,7% за відповідними 
сільгоспугіддями. Згідно з даними досліджень є 

безперечний факт збільшення податкового на-
вантаження, що веде до зміни загальної суми 
витрат. Таким чином, господарства з низькою 
ефективністю виробництва практично втра-
чають шанси на своє існування. На розвиток 
аграрного сектору економіки найбільший вплив 
мали зміни такого податку, як ПДВ, а саме ска-
сування спеціального режиму оподаткування 
для сільгоспвиробників, зростання ставок єди-
ного податку IV групи. Виникнення додатко-
вих витрат, пов’язаних зі зростанням розмірів 
податкових зобов’язань, вже привело до змен-
шення рентабельності сільськогосподарської 
діяльності. Згідно з даними Державної служ-
би статистики [1, с. 174] рівень рентабельності 
операційної діяльності сільськогосподарських 
підприємств у 2016 році значно знизився по-
рівняно з попереднім 2015 роком, становлячи 
24,9%, що на 10,3 відсоткових пункти менше, 
ніж рівень 2015 року (у 2015 році рівень рента-
бельності операційної діяльності складав 43%). 
У 2017 році рівень рентабельності дещо збіль-
шився за рахунок отримання значних врожаїв 
за основними культурами.

Значного зростання збитковості зазнала га-
лузь тваринництва. Особливо це стосується ви-
рощування великої рогатої худоби на м’ясо  
(з -16,9% у 2015 році до -23,2%), вівець і кіз 
на м’ясо (з -26,6% до -31,5%) [1, с. 178]. Таким 
чином, зміни в законодавстві щодо скасування 
спеціального режиму ПДВ у 2016 році мають 
негативний вплив для всіх аграріїв, але у най-
гіршому становищі опинились підприємства, що 
мають галузь тваринництва. Щодо аграрної галу-
зі він слугував головним інструментом державної 
підтримки та розвитку галузі. Зокрема, завдяки 
відшкодуванню ПДВ спостерігалося значне на-
рощування доходів, відповідно, прибутку та рен-
табельності підприємств, відбувалося зменшення 
потреби у кредитних ресурсах та зменшення по-
треби у державній підтримці. Щодо галузі тва-
ринництва, то відшкодування ПДВ було чи не 
єдиним способом збереження галузі.

Держава вирішила надати сільгоспвироб-
никам бюджетні дотації на період з 1 січ- 
ня 2017 року до 1 січня 2022 року, щоби хоч 
якось підтримати їх у зв’язку з відміною спеці-
ального режиму з ПДВ. Кошти для цього були 
передбачені в Держбюджеті на 2017–2019 роки. 
Так, видатки за програмами розвитку під-
приємств АПК у бюджеті 2017 року склада-
ли 3,7 млрд грн, з яких із загального фонду 
спрямовувались 2,2 млрд грн, зі спеціального 
фонду – 1,5 млрд грн [5]. Підтримка розвитку 
підприємств АПК передбачається в таких на-
прямах, як здешевлення кредитів (300 млн грн); 
підтримка заходів в агропромисловому комп-
лексі (55 млн грн); підтримка закладання моло-
дих садів, виноградників та ягідників, а також 
нагляд за ними (75 млн грн); надання кредитів 
фермерським господарствам (25 млн грн); під-
тримка тваринництва (210 млн грн); фінансова 
підтримка сільгоспвиробників (1,5 млн грн) [5]. 
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На 2019 рік для пільгового кредитування сільсь- 
когосподарських товаровиробників в бюджеті 
передбачені 750 млн грн.

Аналіз міжнародного досвіду свідчить про 
те, що сільське господарство в країнах ЄС отри-
мує значну підтримку з бюджету через субсидії. 
Водночас з огляду на корупційну складову під 
час їх розподілу в Україні механізм підтримки 
через видатки бюджету не став високоефектив-
ним. Альтернативою скасування спеціального 
режиму для сільськогосподарських товарови-
робників, згідно з нормативно-законодавчою 
базою, є надання дотацій.

Визначення найбільших ефективних форм 
і методів податкового регулювання аграрного 
виробництва з урахуванням його особливос-
тей потребує дослідження зарубіжного досвіду 
оподаткування аграрного сектору щодо його 
адаптації до українських умов господарювання  
в галузі АПК. На думку Л.М. Білої, «досвід кра-
їн ЄС у формуванні податкової системи може 
сприяти внесенню необхідних коректив і допов- 
нень у систему вітчизняного податного законо-
давства, водночас і позитивні надбання україн-
ської податкової системи не можна ігнорувати 
в процесі вдосконалення системи оподаткуван-
ня в Україні» [6, c. 656]. Досліджуючи міжна-
родну практику в цьому питанні, відзначаємо, 
що сільське господарство і за кордоном платить 
внески по ПДВ повністю до бюджету, але воно 
має пільгову (знижену) ставку оподаткуван- 
ня ПДВ. Держави – члени ЄС можуть застосо-
вувати одну або дві знижених ставки. Знижені 
ставки встановлюються як відсоткова ставка 
бази оподаткування, яка не може бути ниж-
чою 5%, однак для низки країн встановлені ви-
нятки, що застосовуються до окремих товарів, 
робіт і послуг. Країнами, що використовують 
знижені ставки під час оподаткування ПДВ 
сільськогосподарської діяльності та її продук-
ції, є Польща (передбачені дві пільгових ставки 
у 5% і 8% залежно від виду продукції чи по-
слуг), Угорщина (18% на молоко і молокопро-
дукцію, кукурудзу, борошно, 5% – свине м’ясо, 
а з 2017 року до цього списку додані пташине 
м’ясо, яйця та молоко, що, на думку влади, 
приведе до росту споживання та зменшення ті-
ньового сектору економіки Угорщини), Румунія 
(9% на продовольчі товари) тощо. Пільги для 
сільського господарства в оподаткуванні ПДВ 
передбачили також країни-сусіди, що не є чле-
нами ЄС. Знижена ставка (10%) застосовується 
в Білорусі під час реалізації продукції рослин-
ництва та тваринництва. У Росії за аналогічною 
ставкою оподатковуються продовольчі товари.

Спільною рисою оподаткування сільськогос-
подарських товаровиробників в більшості країн 
є надання аграрному сектору та сільськогоспо-
дарським товаровиробникам податкових пільг, 
особливих режимів оподаткування, що зумов-
лено насамперед специфічними особливостями 
виробництва. Аналіз світового досвіду деяких 
країн світу показує впровадження диференційо-

ваного підходу до оподаткування сільськогоспо-
дарських товаровиробників. Л.Д. Тулуш серед 
критеріїв диференціації оподаткування доходів 
від сільськогосподарської діяльності виділяє об-
сяг валового доходу (обігу, виручки, прибутку); 
правовий статус; джерело отримуваного доходу; 
територіальне розміщення; площу сільськогос-
подарських угідь (посівну площу); кількість 
працюючих; обсяг реалізації сільськогосподар-
ської продукції власного виробництва (під час 
встановлення критерію переходу на спеціальну 
(спрощену) систему оподаткування).

Для стимулювання розвитку сільськогос-
подарського виробництва в Україні, особливо 
для малих фермерських господарств, доцільно 
запровадити європейську практику справлян- 
ня ПДВ, що посилить їх конкурентні позиції по 
відношенню до сільгосппідприємств, які корис-
туються перевагами платників ПДВ. У ниніш-
ніх умовах система оподаткування сільгосппід- 
приємств потребує реформування задля вирів-
нювання конкурентного середовища, усунення 
диспропорцій у структурі аграрного сектору еко-
номіки на користь малого та середнього соціаль-
но орієнтованого аграрного бізнесу, підвищення 
конкурентоспроможності малих форм господа-
рювання на селі, що позитивно позначиться на 
рівні сільської зайнятості та ресурсної бази бюд- 
жетів сільських громад. Доцільним є запрова-
дження диференційованого підходу до оподатку-
вання окремих категорій сільгоспвиробників та 
узгодження податкових преференцій з держав-
ними пріоритетами розвитку галузі.

Висновки. Таким чином, можна зробити ви-
сновок, що сучасний стан податкової політики 
України потребує значних реформ, адже по-
даткова політика є засобом регулювання мак- 
роекономічних процесів, і від ефективності її 
функціонування залежить економічна ситуа-
ція країни загалом. Реформування податкової 
політики в аграрному секторі є найбільш важ-
ливою проблемою на сучасному етапі розвитку 
країни. Необхідність реформування податко-
вої політики країни пов’язана з тим, що пору- 
шуються всі принципи та механізмі її функціо- 
нування. Специфіка функціонування суб’єктів 
підприємницької діяльності аграрної галузі ви-
магає відповідного відображення в податково-
му законодавстві особливостей оподаткування 
аграрних підприємств. Нововведення в системі 
оподаткування, а саме скасування спеціаль-
ного режиму оподаткування ПДВ, який діяв  
до 1 січня 2017 року, має негативні наслідки 
для виробників аграрного сектору економіки, 
що не сприяють розвитку цього виду господа-
рювання, особливо в галузі тваринництва, що 
може привести її до збитковості. Потрібно зас- 
тосовувати інструменти державного регулюван-
ня аграрного сектору, які б сприяли активізації 
та розвитку аграрного бізнесу.

Задля забезпечення стабільного розвитку 
аграрних підприємств у сфері податкової по-
літики на перспективу доцільно зберегти або 
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трансформувати спеціальний режим оподат-
кування для сільськогосподарських підпри-
ємств з деякими змінами, а саме враховувати 
рентабельність діяльності під час встановлення 
ставок податку; розробити сучасний інструмен-
тарій системи оподаткування сільськогоспо-
дарських товаровиробників різних форм гос-
подарювання із застосуванням досвіду країн 
ЄС, при цьому доцільно впровадити окремі по-
даткові пільги для аграріїв. Основними з них 
можуть бути зниження ставок оподаткування, 
що перш за все стосується ПДВ. Вжиття таких 
заходів сприятиме подальшому стимулюванню 
ефективної діяльності аграрних підприємств 
та підвищенню їх конкурентних позицій як на 
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ НЕПРЯМОГО ДЕРЖАВНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ
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FOR SMALL BUSINESS DEVELOPMENT

АНОТАЦІЯ
У статті запропоновано структурно-логічну схему дер-

жавного забезпечення розвитку малого бізнесу, визначено 
переваги застосування інструментів опосередкованого впли-
ву порівняно з інструментами прямого впливу. Визначено,  
що до інструментів непрямого впливу належать адміністратив-
ні та економічні інструменти. Встановлено, що вони сприяють  
створенню уніфікованих правил та норм ведення малого біз-
несу, що забезпечує відповідний соціально-економічний ґрунт 
для розвитку суб’єктів малого підприємництва, стимулюван-
ня їх діяльності, підвищення рентабельності та конкуренто-
спроможності. Надано коротку характеристику інструментів 
амортизаційної та кредитної політики розвитку малого біз-
несу. Приділено значну увагу основним аспектам реалізації 
податкової підтримки розвитку малого підприємництва. Вста-
новлено позитивні тенденції використання спрощеної систе-
ми оподаткування. Окреслено ключові аспекти податкового 
навантаження на суб’єктів малого підприємництва за умови 
спрощеної системи оподаткування. Проведено імітаційне ві-
дображення умовної зони сприяння веденню малого бізнесу 
у сфері оподаткування.

Ключові слова: забезпечення розвитку малого бізнесу, 
мале підприємництво, податкова політика, єдиний податок, 
спрощена система оподаткування.

АННОТАЦИЯ
В статье предложена структурно-логическая схема госу-

дарственного обеспечения развития малого бизнеса, опре-
делены преимущества применения инструментов опосре-
дованного влияния по сравнению с инструментами прямого 
воздействия. Определено, что к инструментам косвенного 
воздействия относятся административные и экономические 
инструменты. Установлено, что они способствуют созданию 
унифицированных правил и норм ведения малого бизне-
са, который обеспечивают соответствующую социально- 
экономическую почву для развития субъектов малого пред-
принимательства, стимулирования их деятельности, повыше-
ния рентабельности и конкурентоспособности. Предоставле-
на краткая характеристика инструментам амортизационной и 
кредитной политики развития малого бизнеса. Уделено значи-
тельное внимание основным аспектам реализации налоговой 
поддержки развития малого предпринимательства. Установ-
лены положительные тенденции использования упрощенной 
системы налогообложения. Определены ключевые аспекты 
налоговой нагрузки на субъекты малого предпринимательства 
при условии упрощенной системы налогообложения. Прове-
дено имитационное отображение условной зоны содействия 
ведению малого бизнеса в сфере налогообложения.

Ключевые слова: обеспечение развития малого бизнеса, 
малое предпринимательство, налоговая политика, единый на-
лог, упрощенная система налогообложения.

ANNOTATION
The purpose of the article is to form theoretical foundations and 

study the practical implications of using the tools of indirect state 
support for small business development. The structural-logical  
scheme of state support for the development of small business is 
proposed and the advantages of using instruments of indirect influ-
ence in comparison with direct influence instruments are outlined. 
It is determined that the administrative and the economic instru-
ments belong to the instruments of indirect influence. It promotes 
the establishment of unified rules and regulations for small busi-
ness, which provides the appropriate socio-economic ground for 
the development of SMEs, stimulating their activities, increasing 
profitability and competitiveness. A brief description of the instru-
ments of depreciation and credit policy for small business deve- 
lopment is given. The main aspects of the implementation of tax 
support for the development of small business are described. Posi- 
tive tendencies of use of the simplified taxation system are estab-
lished. The key aspects of the tax burden on the SMEs under the 
simplified taxation system are outlined. The analysis of the survey 
results allowed building the dynamics of the share of enterprises,  
the growth of which is hampered by high tax administration and a 
high level of taxes. A simulated representation of the conditional 
zone for facilitating the conduct of small businesses in the field of 
taxation was conducted. The graphic visualization of the simula-
tion of the zone for facilitating small business in the field of taxa-
tion is proposed. Its novelty is to prove that the simplified taxation 
system is conducive to the development of the activities of small 
business entities in the first group, while for the second group, the 
tax burden is high and violates the principle of the fairness of the 
Ukrainian tax system.

Key words: provision of small business development, small 
business, tax policy, single tax, simplified taxation system.

Постановка проблеми. Імперативом еконо-
мічного зростання кожної країни є створення 
зони сприятливості для розвитку малого бізне-
су. Ключова роль у цьому процесі покладається 
на державу, завданнями якої є побудова такої 
політики державного забезпечення розвитку 
суб’єктів малого підприємництва (далі – СМП), 
яка, з одного боку, стимулює зростання част-
ки прибуткових СМП, легалізацію та детініза-
цію їх діяльності, а з іншого боку, мінімізує 
рівень прямого державного втручання в еконо-
мічну діяльність сфери малого бізнесу. В цьому 
контексті застосування інструментів непрямого 
державного забезпечення розвитку СМП є особ- 
ливо актуальним та необхідним.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питаннями розвитку сфери малого підприєм-
ництва України займаються багато вітчизня-
них науковців. Так, Л.О. Боцьора, С.М. Со-
лованюк та О.В. Якушева дослідили сучасні 
умови розвитку малого бізнесу та закцентували 
увагу на необхідності застосування податкових 
стимулів розвитку СМП [3; 13; 16]. Л.П. Тка-
чик, О.Я. Бешко, С.І. Логвіновська визначи-
ли концептуальні основи спрощеної системи 
оподаткування як ключового сегменту дер-
жавного стимулювання розвитку СМП [7; 14]. 
Ю.І. Аністратенко визначила основні переваги 
та недоліки у сплаті єдиного податку СМП [1]. 
Н.С. Педченко та М.А. Ліпич дослідили зару-
біжний досвід ведення податкової політики, зок- 
рема у сфері малого бізнесу [6; 9].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проте недостатньо дослідже-
ним залишається питання ефективності інстру-
ментів непрямого державного забезпечення та 
ролі інструментів податкової політики в розвит- 
ку малого бізнесу.

Формулювання цілей статті (постановка зав- 
дання). Метою статті є формування теоретич-
них основ та дослідження практичних наслід-
ків застосування інструментів непрямого дер-
жавного забезпечення розвитку малого бізнесу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Формування сприятливих економічних умов 
для розвитку малого бізнесу може відбува-
тись як безпосередньо в процесі взаємодії СМП  
з державними органами, так і непрямими ін-
струментами, серед яких виділяють адміністра-
тивні та економічні (рис. 1).

До адміністративних методів належать ті, 
що впливають безпосередньо на характер еко-
номічних відносин, а саме ліцензування діяль-
ності, встановлення квот (імпортні, експортні 
тощо), вимоги до якості товарів та послуг, мар-

кування [4, c. 99]. До економічних методів на-
лежать інструменти податкової, амортизаційної 
та кредитної політики, що не передбачає без-
посереднього втручання держави в прийняття 
рішень СМП, а лише створює передумови сти-
мулювання діяльності.

Разом з позитивним економічним, фінансо-
вим та інформаційно-консультативним ефектом 
дія інструментів прямого державного забезпе-
чення розвитку малого бізнесу може мати своїм 
наслідком безініціативність суб’єктів підпри-
ємництва, тому необхідно акцентувати увагу 
на важливості застосування непрямих інстру-
ментів податкової, грошово-кредитної, аморти-
заційної політики. Опосередковані інструмен-
ти сприяють створенню уніфікованих правил 
та норм ведення малого бізнесу, що забезпе-
чує відповідний соціально-економічний ґрунт 
для розвитку СМП, стимулювання їх діяль- 
ності, підвищення рентабельності та конку-
рентоспроможності. Як справедливо зазначає 
О.Ю. Апостолюк, непряма державна підтримка 
не впливає безпосередньо на діяльність мало-
го підприємства, а забезпечує результат через 
вплив на великі корпорації, банки, страхові 
компанії, громадські організації, органи місце-
вого самоврядування, установи інфраструктури 
розвитку малого підприємництва [2, с. 44].

При цьому перевагами таких інструментів  
є підтримування балансу ринкових відносин 
та наявність часового лагу, що дає змогу СМП 
пристосуватися до змін. І. Глєбова та А. Хамі-
дуліна пільгове оподаткування та прискорену 
амортизацію відносять до методів прямої підтрим- 
ки [17, c. 347], проте вважаємо таке рішення 
хибним, оскільки пряма підтримка передбачає 
безпосередню взаємодію суб’єктів малого біз-
несу з представниками державної або місцевої 
влади, тоді як інструменти амортизаційної та 
податкової політики реалізуються дистанційно.

Рис. 1. Структурно-логічна схема державного забезпечення розвитку малого бізнесу  
за допомогою інструментів прямого й опосередкованого впливу (фрагмент)
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Опосередкований вплив кредитної політики 
на розвиток СМП передбачає створення спеці-
альних умов та пільг у кредитуванні, регулю-
вання облікової ставки та ставки рефінансуван-
ня, часткову компенсацію відсоткових ставок, 
надання гарантій та поруки, зміну норми 
обов’язкових резервів, встановлення та регулю-
вання валютних курсів тощо. Зокрема, Законом 
України «Про розвиток та державну підтримку 
малого і середнього підприємництва в Україні» 
визначено такі інструменти забезпечення дер-
жавної підтримки розвитку СМП у сфері креди-
тування, як запровадження державних програм 
кредитування, надання гарантій для отриман-
ня кредитів, часткова компенсація відсоткових 
ставок за кредитами (ст. 4). Кредитна підтрим-
ка надається через Український фонд підтрим-
ки підприємництва та регіональні фонди, але 
вимушені погодитися з думкою науковців про 
те, що нині в Україні механізм кредитних га-
рантій для МСБ не працює [2; 8].

До непрямого впливу амортизаційної по-
літики доцільно віднести методи нарахування 
амортизації, встановлення мінімальних строків 
амортизації для відповідних груп основних за-
собів, альтернативність вибору графіків нараху-
вання амортизації тощо.

Погоджуємося з думкою Н.Л. Фролової про 
те, що податкова політика передбачає застосу-
вання таких інструментів, як податкові піль-
ги, податкові канікули та податкові кредити; 
запровадження безподаткового режиму для  
підприємців-початківців на визначений період  
(два-три роки) [15]. Пільгове оподаткування 
може проявлятись у вигляді спеціальних режи-
мів оподаткування із заміною більшості податків 
на один податок або як податкові пільги в межах  
загальної системи оподаткування [2, c. 43]. 
Крім того, до інструментів податкової політики 
доцільно віднести вдосконалення та спрощення 
порядку ведення обліку задля оподаткування; 
запровадження спрощеної системи оподатку-
вання, обліку та звітності для суб’єктів малого 
підприємництва, що відповідають критеріям, 
встановленим у податковому законодавстві [12];  
диференціювання податків та можливість вибору 
відповідної сприятливої системи оподаткування. 
Погоджуємося з думкою Л.О. Боцьори про те, що 
запровадження спеціальних режимів оподаткуван-
ня для малого підприємництва, крім стимулюван-
ня його розвитку, забезпечує мінімізацію витрат 
на адміністрування податків, ведення обліку й по-
дачу звітності, а за рахунок сплати підприємцями 
єдиного податку скорочується загальна кількість 
обов’язкових платежів до бюджету [3, с. 89].

На відміну від інструментів прямого впливу 
державного забезпечення розвитку малого біз-
несу, що характеризуються нерівномірністю та 
диспропорціями в охопленні, перевагою опосе-
редкованих інструментів є суцільне охоплення 
та повне покриття, що не виділяє більш активні 
регіони та не створює більш сприятливих умов 
для окремих СМП.

Законодавством України передбачена мож-
ливість застосування суб’єктами малого бізнесу 
як загальної, так і спрощеної систем оподатку-
вання. Основне призначення останньої полягає 
у сприянні полегшенню процесу ведення бізне-
су та забезпеченню стабільного розвитку мало-
го підприємництва. Згідно з Податковим Кодек-
сом спрощена система оподаткування, обліку та 
звітності є особливим механізмом справляння 
податків і зборів, що встановлює заміну сплати 
окремих податків і зборів на сплату єдиного по-
датку з одночасним веденням спрощеного облі-
ку та звітності [10].

Згідно з українським законодавством, дифе-
ренціація сили впливу цих інструментів відбу-
вається переважно залежно від розміру СМП 
та обсягу виручки, яку він отримує протягом 
року. Відповідно до Податкового кодексу нині 
виділяють 4 групи СМП (рис. 2).

Існує низка переваг, які відзначають науков-
ці у спрощеній системі, а саме легкість ведення 
бухгалтерського обліку [14, с. 759], спрощення 
процедури й порядку реєстрації платника подат-
ку, простота розрахунків, пов’язаних з визначен-
ням сум податків [1, с. 184], зниження витрат на 
обчислення та сплату податків, передбачуваність 
податкового зобов’язання, зниження частоти зу-
стрічей з податковими органами [6].

Водночас останніми роками спостерігаються 
позитивні тенденції щодо полегшення умов ве-
дення бізнесу, про що свідчать результати дослід- 
ження “Paying Taxes 2018” [6], в якому зазна- 
чається, що в Україні з трьох основних критері-
їв, які розглядається у сплаті податків, два знач- 
но покращилися з моменту її створення, такі як 
кількість платежів та час для виконання. Ди-
наміка критерію «Загальна податкова ставка»  
в Україні знижується, при цьому загальні тенден-
ції до зниження збігаються зі світовими тенден- 
ціями, проте ставки податків вищі за світові [9].

Погоджуємося з думкою С.М. Солованюк 
про те, що рівень податкового навантаження 
на сферу малого бізнесу слід враховувати, адже 
система оподаткування малого бізнесу повинна 
забезпечувати стабільні та достатні надходжен-
ня у бюджет, проте оподаткування не повинне 
перешкоджати його розвитку [13, c. 131]. Однак 
опитування, проведене Агентством США з між-
народного розвитку серед СМП щодо умов ве-
дення бізнесу, показало, що у 2018 році питома 
вага СМП, що назвали високий тягар податко-
вого адміністрування та високі податки одними  
з найбільших перешкод у розвитку бізнесу, зрос-
ла порівняно з попередніми роками (рис. 3).

Така динаміка пов’язана з тим, що, незважа-
ючи на те, що принцип справедливості декла- 
рується в Податковому кодексі, він порушуєть-
ся у сфері малого бізнесу. Йдеться про суб’єктів 
мікропідприємництва, для яких на етапі стар-
тапу навіть знижена ставка оподаткування  
є високою, оскільки податкове навантаження 
доповнюється ще сплатою ЄСВ. Разом з низь-
кою справедливістю оподаткування М.А. Ліпич 
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Рис. 2. Ключові аспекти податкового навантаження  
на СМП за умови спрощеної системи оподаткування

Джерело: складено автором на основі [10; 11]
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заробітної плати 

залежить від 
категорії (типу) 
земель, їх 
розташування 

Групи платників податків 

До 10% від розміру 
прожиткового 
мінімуму для 
працездатних осіб 

Ставка єдиного 
податку С

тавка єдиного соціального внеску 22%
 від мінімальної заробітної плати 

4 група: 
Критерії: 
сільськогосподарські товаровиробники; 
фізичні та юридичні особи – підприємці 

1 група: 
Критерії: 
фізичні особи – підприємці; 
без найманих працівників; 
вид діяльності: роздрібний продаж; надання 
побутових послуг населенню; 
річний обсяг доходу 300 тис. грн 

2 група: 
Критерії: 
фізичні особи – підприємці; 
менше 10 найманих працівників; 
вид діяльності: виробництво та/або роздрібний 
продаж; надання послуг населенню; 
річний обсяг доходу не перевищує 1 500 тис. грн 

Рис. 3. Частка підприємств, зростанню яких перешкоджають  
високе податкове адміністрування та високий рівень податків, %

Джерело: складено на основі даних [5]
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негативною характеристикою спрощеної систе-
ми визначає незалежність розміру оподаткуван-

ня від результатів діяльності в разі збиткової  
діяльності [6]. Особливо актуальною, на нашу 
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думку, ця проблема стає для СМП першої та 
другої груп на етапі створення бізнесу, де поне-
сені витрати не відразу можна перекрити отри-
маним доходом, проте податкові платежі мають 
бути погашені. З огляду на те, що малий бізнес 
має більше 90% у структурі суб’єктів підприєм-
ництва, важливим є стимулювання їх розвитку 
шляхом створення таких сприятливих умов, 
щоб фізична особа вирішила перейти з категорії 
найманого працівника до категорії підприємця. 
Проте імітаційне відображення зони сприятли-
вості (рис. 4) свідчить про те, що чинне законо-
давство створює сприятливі умови для ведення 
бізнесу тільки для першої групи СМП, при цьо-
му така зона сформувалась лише у 2015 році 
(точка А). Відповідно, підприємці, відкриваю- 
чи другу групу для ведення бізнесу, відразу 
отримують більше податкове навантаження,  
що порушує принцип справедливості податко-
вої системи. При цьому на запропонованій схе-
мі враховані тільки витрати на сплату подат-
ків, не враховані значні капітальні інвестиції, 
що здійснює СМП на етапі стартапу.

Загалом об’єктивний аналіз сучасних тенден-
цій застосування інструментів податкової політи-
ки у забезпеченні розвитку СМП свідчить про їх 
невдосконаленість та недостатню ефективність, 
що інколи створюють більші перешкоди веден-
ню малого бізнесу, ніж сприяють їх розвитку.  
За останні роки фіскальне навантаження на мале 
підприємництво зросло, відносини з фіскальним 
органами залишились неврегульованими [5], 
тому погоджуємося з твердженнями науковців 
про те, що першочерговими напрямами покра-
щення системи оподаткування у сфері малого під-
приємництва мають бути вирівнювання податко-
вого навантаження на суб’єктів малого бізнесу на 
спрощеному режимі оподаткування; спрощення 
порядку проведення розрахунків суб’єктів малого 
підприємництва з бюджетами та державними ці-

льовими фондами [7]; впровадження податкових 
канікул, які дають змогу накопичити фінансові 
ресурси завдяки звільненню підприємств МСБ; 
особливі податкові пільги на покриття заборгова-
ності через надання податкового кредиту, відст- 
рочення податкових платежів тощо [16].

Висновки. Загалом застосування інструмен-
тів непрямого державного забезпечення роз-
витку малого бізнесу має значні переваги пе-
ред інструментами прямого впливу, адже вони 
пов’язані з рівномірністю та всеосяжністю дії, 
проте недосконалість окремих інструментів по-
даткової політики свідчить про необхідність 
зміни механізму оподаткування СМП у бік 
встановлення диференційованого податкового 
навантаження у першій та другій групах плат-
ників єдиного податку.
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ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ  
НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

FORMATION OF EFFECTIVE SERVICE SYSTEM  
AT RETAIL TRADE ENTERPRISES

СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

АНОТАЦІЯ
Забезпечення високого рівня торговельного обслуговуван-

ня покупців на підприємствах торгівлі є однією з дієвих форм 
участі торговельного підприємства в конкуренції на споживчо-
му ринку, формування його конкурентної переваги. Торговель-
ні підприємства, виділяючи свої конкурентні переваги, активно 
пропонують покупцям «якісне обслуговування». Разом із тим 
якість обслуговування пов’язують із продуктивністю праці, 
ціновою політикою торговельного підприємства, появою та 
розвитком нових торговельних форматів. Ринкові умови вима- 
гають формування якісно нових підходів до управління якістю 
торговельного обслуговування, що підвищує значення теорії 
торговельного обслуговування, способів її адаптації в конку-
рентному середовищі. Ефективність цього управління прямо 
впливає на обсяг товарообігу, суму доходів та прибутку тор-
говельного підприємства, отже, й на можливості фінансового 
забезпечення його подальшого розвитку.

Ключові слова: роздрібне торговельне підприємство, 
якість та ефективність обслуговування, управління процесом 
обслуговування споживачів.

АННОТАЦИЯ
Обеспечение высокого уровня торгового обслуживания по-

купателей на предприятиях торговли является одной из дей-
ственных форм участия торгового предприятия в конкуренции 
на потребительском рынке, формирования его конкурентного 
преимущества. Торговые предприятия, выделяя свои конку-
рентные преимущества, активно предлагают покупателям 
«качественное обслуживание». Вместе с тем качество обслу-
живания связывают с производительностью труда, ценовой 
политикой торгового предприятия, появлением и развитием 
новых торговых форматов. Рыночные условия требуют фор-
мирования качественно новых подходов к управлению качест- 
вом торгового обслуживания, что повышает значение теории 
торгового обслуживания, способов ее адаптации в конкурент-
ной среде. Эффективность этого управления прямо влияет на 
объем товарооборота, сумму доходов и прибыли торгового 
предприятия, следовательно, и на возможности финансового 
обеспечения его дальнейшего развития.

Ключевые слова: розничное торговое предприятие, каче-
ство и эффективность обслуживания, управление процессом 
обслуживания потребителей.

АNNOTATION
In the conditions of formation of market relations in Ukraine, 

the role of trade, which is the most stable area in the develop-
ment of market relations, significantly increases, and its condition 
reflects the standard of living of the population, the efficiency of the 
economy. The task of trade is not only to bring goods to the final 
consumer, but also to actively influence the formation of consumer 
demand, which is impossible without quality trade services. The 
problem of the quality of trade services constantly worries buyers  
and sellers for quite legitimate reasons: the material well-being 
of people is growing, their cultural level is growing, and under 
these conditions it is quite natural for buyers to buy the necessary, 
high-quality goods with quality service. In addition, the quality of 
trade services is a significant tool in the competition, therefore in 
conditions of market competition, great importance is attached to 
the quality of trade services, since the volume of trade depends 
on it, the amount of income and profits of a trade enterprise and, 
as a consequence, the possibility of financial support for the fur-
ther development of the enterprise. In today's conditions of tough 
market competition, retail trade requires the search for new com-
petitive advantages. To achieve customer loyalty only with the help 
of price and assortment indicators in a saturated consumer market 
is becoming increasingly difficult, since they can easily be copied 
by competitors. Today, almost all large trade enterprises have ac-
cess to the same technologies, it is impossible to deny the fact 
that a huge influence on the effective achievement of the enter-
prise’s goals and its competitiveness is such an important factor 
as the culture of the trade service of the end user, which causes 
new retailer formats that have shaped high consumer demands 
for the merchant service process, their hallmark is the provision 
of a wide range of ktra added services, providing the most com-
fortable conditions for the purchase. Under these conditions, the 
quality of trade services is increasingly seen as the main tool for 
competitiveness. It is also important to pay attention to the fact 
that a high level of customer service culture at a trading enterprise 
helps to form a favorable image of the company in the consumer 
market, which increases the level of consumer “trust” and makes 
it more attractive in their eyes. All this in turn increases the market 
value of the enterprise at the expense of intangible assets. Tra- 
ding enterprises, highlighting their competitive advantages, active-
ly offer customers “quality service”. At the same time, the quality 
of service is associated with labor productivity, the pricing policy of 
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a commercial enterprise, the emergence and development of new 
trading formats. Market conditions require the formation of qualita-
tively new approaches to the management of the quality of trade 
services, increases the value of the theory of trade services, ways 
of its adaptation in a competitive environment.

Key words: retail business, quality and efficiency of service, 
management of customer service process.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Головним напрямом роз-
витку торгівлі сьогодні та в перспективі є знач- 
не підвищення торговельного обслуговування 
покупців, що має велике соціально-економічне  
значення. Під час переорієнтації торгівлі на 
ринкові відносини кожне торговельне підпри-
ємство прагне утримати міцні позиції на ринку 
споживчих товарів, сформувати сприятливий 
імідж підприємства, підвищити рівень «довіри» 
споживачів, завоювати велику кількість при-
хильних та лояльних покупців, і все це можли-
во за умови високого рівня культури обслуго-
вування, який зумовлює появу на ринку нових 
форматів підприємств роздрібної торгівлі, від-
мінною рисою яких є надання максимально 
комфортних умов за мінімальних затрат часу 
на здійснення покупки.

У сучасних умовах жорсткої ринкової конку-
ренції якість торговельного обслуговування все 
частіше розглядається як головний інструмент 
конкурентоспроможності, тому велике зна-
чення приділяється саме вирішенню проблеми 
якості торговельного обслуговування, оскільки 
від неї залежить ефективна торговельна діяль-
ність будь-якого підприємства, основним показ-
ником якої є розмір прибутку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спирається автор. Проблеми оцінки 
та управління системи обслуговування покуп-
ців завжди були дискусійними, у зв'язку з чим 
цьому надавалося велике значення як за кор-
доном, так і в Україні. Ця проблематика дослі-
джувалася в роботах Р. Віннера, Д. Леманна, 
А. Парасурамана, В. Апопія, І. Бланка, Н. Го-
лошубова, О. Шумілова, О. Круглової, Е. Тара-
сової та ін. [1–7]. Розроблений ученими мето-
дичний інструментарій відрізняється один від 
одного критеріями і показниками оцінки, пере-
рахунками й методиками визначення показни-
ків, які використовуються для оцінки обслуго-
вування. Вирішення даної проблеми в єдиному 
загальновизнаному вигляді досі не знайдено. 
В опублікованих наукових і методичних розроб-
ках є спроби з різних позицій визначити набір 
показників культури, якості обслуговування  
й ефективності торгівлі. При цьому здебіль-
шого відсутнє чітке теоретичне обґрунтування 
вживаних термінів і позицій авторів.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується озна-
чена стаття. Досі встановлено чіткої відповіді на 
питання, що потрібно вважати головним крите-
рієм під час оцінювання якості торговельного 

обслуговування та чи можна вважати якісне 
обслуговування пріоритетним показником під 
час оцінювання ефективності функціонування 
системи обслуговування.

Формулювання цілей статті (постановка 
зав-дання). Мета статті полягає в обґрунтуван-
ні системи показників для оцінювання якості 
та ефективності обслуговування у торговель-
ному підприємстві та визначенні змісту про-
цесу управління обслуговуванням споживачів  
на підприємствах роздрібної торгівлі.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Якість – філософська категорія, 
дослідженню якої присвячено численні праці. 
Як зазначає М.Х. Мескон, якість – відносне по-
няття, що має три важливих аспекти: якість 
відповідності технічним умовам, якість конку-
ренції та функціональна якість [8]. На думку 
автора, відповідність технічним умовам відо-
бражає ту рису якості, згідно з якою окремі пос- 
луги чи товари підприємства відповідають її 
внутрішнім технічним умовам.

Для оцінки якості торговельного обслугову-
вання споживачів на підприємствах роздрібної 
торгівлі авторами [3; 9] визначено низку осно-
вних підходів, а саме: рівень знань персоналу 
про це підприємство; рівень професіоналізму 
роботи персоналу; рівень активних спожива-
чів; рівень претензій споживачів до якості тор-
говельного обслуговування. На нашу думку,  
ці показники дають змогу оцінювати якість 
торговельного обслуговування як із боку спо-
живачів, так і з боку торгового персоналу під-
приємства, розробити конкретні рекомендації 
та напрями його підвищення.

Реалізацію методики комплексної оцінки 
якості торговельного обслуговування спожива-
чів пропонуємо здійснювати у чотири етапи, що 
наведено на рис. 1.

Підвищення якості обслуговування у роз-
дрібній торгівлі є визначальним чинником 
впливу на ефективність торгової діяльності під-
приємств на ринку товарів. Багато аналітиків 
споживчого ринку вважають, що так званий 
«ефект лояльності» є для багатьох роздрібних 
підприємств навіть більш значущим, аніж част-
ка і структура витрат.

Проведені П.А. Парасураманом і Л. Беррі дос- 
лідження довели: якщо отримана покупцем пос- 
луга відповідає його очікуванням, він буде задо-
волений і рівень його лояльності буде тим вище, 
чим менше випадків такої невідповідності [10]. 
Крім того, дослідження також показало, що пос- 
тачальникам послуг необов'язково прагнути до 
підвищення рівня обслуговування, а доцільніше 
уникати невідповідності якості обслуговування 
очікуванням покупців. Науковці розробили мо-
дель, яка дає змогу постачальникам послуг виз- 
начати, в чому і з якої причини може виникну-
ти така невідповідність. В умовах конкуренції, 
коли рітейлери постійно підвищують стандарти 
обслуговування, внаслідок чого зростають очі-



90

Випуск 2(13) 2019

Класичний приватний університет

кування покупців, кожне підприємство повинно 
бути в змозі контролювати рівень задоволеності, 
а отже, й лояльності своїх покупців. В ідеалі очі-
кування покупців та їх враження від наданого 
рітейлерам обслуговування повинні збігатися.

З огляду на це, саме споживач і визначає 
якість обслуговування. Іншими словами, за 
орієнтира на споживача визначення якості тор-
говельного обслуговування зводиться до пере-
ліку сукупності характеристик торговельного 
обслуговування, які пов’язані з очікуваннями 
споживача. Проте, крім цільового орієнтира на 
задоволення споживачів, створення та функціо- 
нування визначеної системи обслуговування 

має за мету задоволення інтересів власників, 
а формування (підтримка/вдосконалення) сис-
теми обслуговування підпорядкована критерію 
ефективності. Якість є передумовою ефектив-
ності, тому зростання економічних результатів 
порівняно з витратами через політику розподі-
лу доходів та використання чистого прибутку 
торговельного підприємства зумовлює збере-
ження або підвищення якості обслуговування 
на підприємстві.

Слід відзначити, що рівень торговельного 
обслуговування значно пов'язаний із ціновою 
політикою торговельних підприємств. Ціна – 
зв’язуюча ланка між якістю та ефективністю 

Рис. 1 Алгоритм оцінки якості торговельного обслуговування споживачів  
у підприємствах роздрібної торгівлі
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системи торговельного обслуговування. За те-
орій розвитку роздрібних підприємств саме рі-
вень обслуговування та ціни визначають по-
яву нових типів господарюючих суб’єктів. Так, 
згідно з «теорією колеса роздрібної торгівлі» 
роздрібні підприємства з новими формами ор-
ганізації торгівлі з’являються на ринку, вико-
ристовуючи політику низьких цін, що заснована 
на мінімальному рівні обслуговування з посту-
повим його підвищенням [3]. Дана теорія пояс- 
нює появу магазинів зі зниженими цінами та пос- 
туповий рух від низького рівня обслуговуван-
ня до високого. Доповненням до «теорії колеса»  
є «теорія зони вакууму», згідно з якою підви-
щення рівня обслуговування та зростання на цій 
підставі цінового рівня товарів та послуг на під-
приємстві відбувається лише до визначених меж, 
що відповідає максимальному рівню споживчих 
уподобань [11]. У подальшому підвищенні рів-
ня торговельного обслуговування та неминуче  
у зв’язку із цим збільшення цін матиме лише 
негативний вплив на споживчі вподобання.

Окрім якості та ефективності системи обслу-
говування, є цілком правомірним використання 
категорії «стійкість». За рівнем обслуговуван-
ня та ціновими пропозиціями торговельне під- 
приємство може бути «лідером», «аутсайдером» 
або займати середні позиції в конкурентній гру-
пі. І в цьому сенсі стійкість є характеристикою, 
на основі якої визначається рівень конкуренто-
спроможності підприємств у конкурентній групі.

Уважаємо, що стійкість у частині якості сис-
теми обслуговування та стійкість щодо цінової 
політики торговельного підприємства забезпе-
чують стійкість системи обслуговування торго-
вельного підприємства за орієнтира на спожи-
вача, що додає впевненості покупцю, зумовлює 
споживчу лояльність та забезпечує більш висо-
кі конкурентні позиції підприємства на визна-
ченому сегменті ринку.

У комплексі функцій торгового підприємст-
ва одне з провідних місць посідає управління 
процесом обслуговування покупців у магазині. 
Реалізації цієї функції повинна приділятися 
велика увага в силу її високої значимості у за-
безпеченні розвитку підприємства роздрібної 
торгівлі та підвищенні ефективності його діяль- 
ності. Управління процесом обслуговування по-
купців розглядається як складна сукупність 
рішень, що виробляються менеджерами, з ура-
хуванням конкурентної позиції підприємства 
роздрібної торгівлі на споживчому ринку, ста-
дії його життєвого циклу, наявного потенціалу 
трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. 
Ця сукупність управлінських рішень є одним 
з основних механізмів освоєння підприємством 
роздрібної торгівлі вибраної ринкової ніші. Ви-
сокий рівень обслуговування покупців і досяг-
нутий відповідний імідж підприємства роздріб-
ної торгівлі у цій сфері на споживчому ринку 
підвищує його ринкову вартість.

Усвідомлюючи необхідність залучення та 
утримання споживача, торговельні підприємст-

ва активно використовують заходи, що ґрун- 
туються переважно на цінових методах стиму-
лювання продажів (знижки, бонуси, розіграші). 
Проте, на думку експертів, на такі акції реагують  
сьогодні не більше 20–30% покупців, що не 
забезпечує формування клієнтського капіталу 
для окремого торговельного підприємства [12]. 
Більш дієвим інструментом, результативність 
застосування якого відчутна не лише в корот-
костроковому, але й у довгостроковому періо-
ді, є розроблення та реалізація на підприємстві 
відповідної системи управління обслуговуван-
ням. У західних країнах питання поліпшення 
та збереження сервісу в роздрібних компаніях, 
що визначають пріоритетність якості обслуго-
вування, вирішуються за допомогою викорис-
тання концепції сервіс-менеджменту (Service 
Level Management – SLM). Попри об’єктивні по-
треби у практичній діяльності вітчизняних під- 
приємств торгівлі дана концепція широко-
го впровадження не знайшла, хоча розробки  
у цьому напрямі здійснюються. Прикладом 
таких розробок є рекомендації щодо система-
тизації процесів управління обслуговуванням  
у роздрібній мережі [13]. Як уважає автор, за-
безпечення якісного обслуговування у роздріб-
ній мережі можливе за виконання таких умов:

– наявність центру відповідальності із забез-
печення сервісу в компанії;

– наявність та використання стандартів обслу- 
говування;

– регулярне навчання персоналу магазинів;
– контроль якості роботи персоналу.
Ми погоджуємося з необхідністю викорис-

тання в практичній діяльності представлених 
інструментів, проте відзначаємо, що їх реалі-
зація пов’язана лише з одним аспектом забез-
печення відповідного рівня обслуговування  
у торговельному підприємстві – мотивацією, 
стимулюванням, контролем над діяльністю 
персоналу, який задіяний у процесі обслугову-
вання. Разом із тим уважаємо, що для забез-
печення відповідного рівня обслуговування та-
кож потребують вирішення й інші проблеми, 
які виникають у торговельному підприємстві,  
а саме: оновлення товарної позиції, розширен-
ня переліку додаткових послуг, зміна просторо-
вого розміщення обладнання у торговому залі, 
забезпечення ефективності системи обслугову-
вання та ін., що також входять до складу зав- 
дань управління обслуговуванням.

Система обслуговування є складовою час-
тиною внутрішнього середовища торговель-
ного підприємства, а отже, основним безпосе-
реднім суб’єктом управління обслуговуванням 
є власник підприємства. Споживачі, органи 
державної влади та підприємства-конкуренти 
здійснюють вплив на систему обслуговування 
у торговельному підприємстві опосередкова-
но, а саме: споживачі – через вираження сво-
го ставлення та очікувань; органи державної 
влади – через установлення та контроль норм 
та нормативів обслуговування, підприємства- 
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конкуренти – через пропозицію споживачу іншо-
го, ніж в окремому торговельному підприємстві,  
рівня обслуговування.

Важливим під час формування системи обслуго-
вування є визначення її фактичного стану, що ґрун- 
тується на результатах оцінювання системи обслу-
говування. Змістовне наповнення процесу визна-
чення фактичного рівня системи обслуговування  
за кожним із напрямів представлено в табл. 1.

Кожний із напрямів оцінювання системи об-
слуговування передбачає виділення відповідних 
орієнтирів.

Використання підходу до управління торго-
вельним підприємством на основі забезпечення 
його конкурентоспроможності дає змогу виділити 
чотири орієнтири якості обслуговування, а саме:

– стандарти підприємства;
– стандарти, представлені в нормативних 

документах;
– очікування споживачів;
– фактичний рівень обслуговування у  

підприємствах-конкурентах.
Під час оцінювання якості системи обслу-

говування основним орієнтиром для висновку 
щодо рівня якості обслуговування у торго-
вельному підприємстві є очікування спожива-
чів. При цьому якість обслуговування з погля-
ду споживача є суб’єктивною, адже загальне 
сприйняття якості споживачем відбувається 
під час порівняння фактичного обслуговування 
з очікуваною якістю, урахування досвіду обслу-
говування у минулому, що є різним для різних 
споживачів.

Об’єктивність оцінювання якості обслугову-
вання забезпечується порівнянням фактично-
го рівня обслуговування з нормативними па-
раметрами, що регламентовано на галузевому  
та державному рівнях. Зі вступом України  
до СОТ та активізацією процесів глобалізації 
питання зі стандартизації системи обслугову-
вання у підприємствах роздрібної торгівлі на-
буває особливого значення. З огляду на це, від-
значимо, що з 2002 р. в Україні запроваджено 
систему атестації об’єктів роздрібної торгівлі, 
яка передбачає присвоєння магазинам катего-
рій «люкс», «вища», «перша», «друга», згідно 

з відповідністю основним вимогам до об’єктів 
роздрібної торгівлі [14].

Окрім того, слід також ураховувати такі 
особливості підприємств торгівлі, які у цілому 
зумовлені завданнями торгівлі, а також різ-
номанітністю торгових підприємств із розгля-
дом їхньої спеціалізації і функціональної ролі, 
форм продажу, торгових форматів.

Є ще один аспект, який слід ураховувати, – наяв- 
ність інформації для розрахунку окремих показ-
ників ефективності. За умови, що здебільшого 
доступ до інформації підприємств-конкурентів  
вельми обмежений, виникає необхідність фор-
мування інформаційної бази для оцінки ефек-
тивності системи обслуговування на основі 
власних спостережень. Обґрунтування системи 
показників для оцінки обслуговування у тор-
говому підприємстві може проводитися в два 
етапи. На першому етапі формується база по-
казників, використовуваних в економічній лі-
тературі для оцінки торгового обслуговування. 
На другому етапі визначається кількість показ-
ників, які використовуються для оцінки рівня 
обслуговування найчастіше. Для оцінки якос-
ті й ефективності системи обслуговування під- 
приємств торгівлі пропонуємо відповідну систе-
му одиничних, узагальнюючих та інтегральних 
показників, представлених у табл. 2.

Накопичення необхідної інформації на рівні 
окремого торговельного підприємства та дослід- 
ження змін параметрів якості й ефективнос-
ті протягом визначеного періоду часу значно 
розширює можливості аналітика та дає змогу 
зробити висновок щодо характеру динаміки не 
лише якості чи ефективності, а у цілому систе-
ми обслуговування, проте лише в межах окре-
мого торговельного підприємства. Здійснивши 
порівняння фактичних характеристик якості й 
ефективності системи обслуговування окремого 
торговельного підприємства з характеристика-
ми підприємств-конкурентів, аналітик отримує 
додаткову інформацію щодо позиціонування 
господарюючих суб’єктів у конкурентній групі. 
У подальшому це дає змогу більш ґрунтовно пі-
дійти до визначення цільових параметрів систе-
ми обслуговування як ц цілому, так і окремих 

Таблиця 1
Напрями та зміст оцінювання системи торговельного обслуговування
Напрям Зміст

Оцінювання якості системи 
обслуговування

Передбачає оцінку фактичного рівня якості обслуговування зі 
споживчими очікуваннями, стандартами та нормативами, що затверджені 
на галузевому/державному рівні, стандартами та нормативами 
підприємства, якістю обслуговування підприємств-конкурентів

Оцінювання ефективності системи 
обслуговування

Передбачає оцінку фактичного рівня ефективності системи 
обслуговування із цільовими показниками підприємства, показниками 
ефективності системи обслуговування підприємств-конкурентів

Оцінювання якості та ефективності 
системи обслуговування в межах 
окремого господарюючого суб’єкта

Передбачає оцінку якості та ефективності системи торговельного 
обслуговування в межах окремого господарюючого суб’єкта

Оцінювання якості та ефективності 
системи обслуговування у групі 
підприємств-конкурентів

Передбачає оцінку конкурентоспроможності системи обслуговування 
окремого підприємства за критеріям якості та ефективності порівняно 
з підприємствами-конкурентами
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її елементів, а також розробити заходи, спря-
мовані на досягнення бажаного стану системи.

На етапі формування системи обслуговуван-
ня, під час здійснення порівняльного аналізу  
є доцільним використання показників статики 
та динаміки показників якості й ефективності 
системи обслуговування, а також визначення 
ступеня коливань означених показників. Рівень 
коливань показників якості й ефективності дає 
змогу зробити висновок щодо стану системи об-
слуговування (стійкий/нестійкий) та визначити 
напрями подальшого розвитку системи обслу-
говування і розроблення заходів із підвищення 
якості та ефективності окремих елементів сис-
теми обслуговування.

Наступним після формування системи 
управління обслуговуванням є етап практично-
го впровадження розроблених заходів. З огля-
ду на характер між фактичним та бажаним 
станом обслуговування перелік таких захо-
дів може включати рішення як стратегічного,  
так і оперативного характеру, що стосуються 
різних елементарних складників системи об-
слуговування, а саме:

– збереження (підтримки чи відмови) від 
презентованого асортименту товарів та існую-
чих послуг;

– пропозиції нових товарів (товарів інших 
виробників) та нових послуг;

– запровадження інноваційних розробок  
в обслуговуванні;

– стимулювання працівників за підвищення 
якості послуг;

– обґрунтування цін на товари та послуги тощо.
Цей етап у загальній системі управління 

обслуговуванням торговельного підприємства 
пов'язаний із координацією та узгодженням 
руху фінансових, грошових та матеріальних 
потоків, управлінням комплексом маркетинго-
вих комунікацій, а також управлінням змінами 
організаційної структури, що є необхідним для 
реалізації заходів, прийнятих до впроваджен-
ня. Реалізація – окремий етап у загальній сис-
темі управління обслуговуванням торговельно-
го підприємства.

Завершує цикл управління системою обслу-
говування у торговельному підприємстві блок 

моніторингу та оцінки результату розвитку 
системи обслуговування. Цей етап необхідний 
через рухливість та непостійність зовнішнього 
середовища, зростання ризиків господарської 
діяльності та реалізації прийнятих заходів, 
спрямованих на зміну рівня обслуговування  
у торговельному підприємстві, тиск існуючих 
та загрозу появи нових конкурентів.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Сьо-
годні підприємства роздрібної торгівлі мають 
доступ до одних і тих самих технологій, методів 
ведення торгівлі. Неможливо заперечувати той 
факт, що величезний вплив на ефективне до-
сягнення цілей підприємства і його конкурен-
тоспроможність має такий важливий чинник, 
як культура торговельного обслуговування, 
який зумовлює появу на ринку нових форматів 
підприємств роздрібної торгівлі, що задоволь-
няють високі вимоги споживачів до процесу 
торговельного обслуговування, відмінною ри-
сою яких є надання широкого спектру додатко-
вих послуг, надання максимально комфортних 
умов для здійснення покупки. У цих умовах 
якість торговельного обслуговування все часті-
ше розглядається як головний інструмент кон-
курентоспроможності і потребує подальшого 
поглибленого дослідження.
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АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ  
НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК У КОНТЕКСТІ БЕЗПЕКОЗНАВЧИХ УМОВ

ANALYSIS OF MANAGEMENT RESOURCE SUPPLYING AT AGRICULTURAL 
COMPANIES IN THE CONTEXT OF SAFETY KNOWLEDGE CONDITIONS

АНОТАЦІЯ
Розглянуто теоретичні основи організації та функціонуван-

ня ресурсного забезпечення суб'єктів господарювання. Проа-
налізовано основні загрози безпеці ресурсного потенціалу, по-
будовано схему взаємодії ресурсного потенціалу із системою 
управління економічною безпекою підприємств. Проведено 
огляд теоретичних підходів до визначення поняття «ресурси 
виробництва» різними авторами. Досліджено чинники вироб-
ництва, підходи до економічного управляння ресурсами, що 
використовуються аграрними підприємствами в процесі їхньої 
господарської діяльності в сучасних умовах. Досліджено рі-
вень ресурсного забезпечення підприємств АПК у Тернопіль-
ській області та ідентифіковано основні чинники виробничих 
процесів. На основі кореляційно-регресійного аналізу визначе-
но міру залежності результатів агропромислової діяльності від 
таких чинників, як площа земельних угідь, середня чисельність 
працівників, залучених у виробництво, вартість основних ви-
робничих засобів і потужностей.

Ключові слова: ресурси, ресурсне забезпечення, ресурси 
виробництва, чинники виробництва, механізми управління, по-
тенціал підприємства, безпека підприємства.

АННОТАЦИЯ
Рассмотрены теоретические основы организации и функ-

ционирования ресурсного обеспечения субъектов хозяйство-
вания. Проанализированы основные угрозы безопасности 
ресурсного потенциала, построена схема взаимодействия 
ресурсного потенциала с системой управления экономической 
безопасностью предприятий. Проведен обзор теоретических 
подходов к определению понятия «ресурсы производства» 
различными авторами. Исследованы факторы производства, 
подходы к экономическому управлению ресурсами, используе-
мыми аграрными предприятиями в процессе их хозяйственной 
деятельности в современных условиях. Исследован уровень 
ресурсного обеспечения предприятий АПК в Тернопольской об-
ласти и идентифицированы основные факторы производствен-
ных процессов. На основе корреляционно-регрессионного  
анализа определена степень зависимости результатов агро-
промышленной деятельности от таких факторов, как площадь 
земельных угодий, средняя численность работников, вовле-
ченных в производство, стоимость основных производствен-
ных средств и мощностей.

Ключевые слова: ресурсы, ресурсное обеспечение, ресур-
сы производства, факторы производства, механизмы управле-
ния, потенциал предприятия, безопасность предприятия.

АNNOTATION
The article analyzes the main threats to the security of the re-

source potential, constructs the scheme of interaction of resource 
potential with the system of management of economic security of 
enterprises. The review of theoretical approaches to the definition 
of "production resources" by different authors. Describes theo-
retical bases of organization and functioning of business entities 
resource support. Presents a comprehensive indicator system for-
mation and use of enterprise resources It is emphasized on the 

organization administrative mechanism of economic agents' stabil-
ity and security formation in the common management enterprise 
system that is based on resource approach to strategic mana- 
gement formation. The dependence of business entities’ market 
opportunities on resource and institutional constraints is demon-
strated. It is shown how enterprises’ market opportunities can 
grow in the result of their joint efforts, aimed at changing the ins- 
titutional characteristics of economic environment and increasing 
the resources’ usage efficiency. The article describes theoretical 
bases of organization and functioning of business entities financial 
and economic security system. The conditions to ensure financial 
and economic security at enterprises are defined. It is emphasized 
on the organization administrative mechanism of economic agents' 
stability and security formation in the common management enter-
prise system that is based on resource approach to strategic mana- 
gement formation. The article deals with the factors of production, 
approaches to economic management of resources used by ag-
ricultural enterprises in the process of their economic activity in 
modern conditions. The level of resource providing of agroindust- 
rial complexes in the Ternopil region was investigated and the main 
factors of production processes were identified. On the basis of 
correlation-regression analysis, the degree of dependence of the 
results of agro-industrial activities on factors such as the area of 
land, the average number of employees involved in production, the 
value of basic production facilities and capacities is determined.

Key words: resources, resource support, production resour- 
ces, factors of production, management mechanisms, the potential 
of the enterprise, enterprise security.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Для забезпечення стій-
кого економічного розвитку і функціонування 
підприємства необхідне забезпечення відповід-
ного рівня конкурентоспроможності, плато-
спроможності та стійкості аграрних товарови-
робників. Для того щоб досягти цілей і завдань, 
які сьогодні поставлені перед підприємствами 
всіх форм власності, в умовах стрімкого нарос-
тання кризових явищ, нестабільності всередині 
країни, політичного та соціально-економічного  
загострення, необхідне посилення уваги до 
питань власної економічної безпеки ефектив-
ного використання ресурсного потенціалу під-
приємств у процесі господарської діяльності. 
У межах чинного законодавства суб’єкти АПК 
самостійно приймають рішення щодо викорис-
тання ресурсів, вибору пріоритетних напрямів 
виробництва і подальшої реалізації продукції, 
вибору ринків збуту, отримання та розподілу 
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прибутків. Для забезпечення стійкого еконо-
мічного розвитку і функціонування сільсько-
господарських підприємств необхідно забез-
печувати їх виробничими ресурсами, зокрема 
підприємства АПК земельними, фінансовими, 
трудовими, інформаційними, інноваційними та 
інвестиційними ресурсами та основними вироб-
ничими засобами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. Дослідженню 
теоретико-методологічних питань формування, 
оцінки й ефективного використання ресурсного 
потенціалу присвятили свої праці Д.Ф. Криса-
нов [1], В.М. Трегобчук [1], А.Е. Юзефович [1],  
С.Л. Брю [4], Є.В. Лапін [3], К.Р. Макконнелл [4],  
Г.М. Підлісецький [5], О.В. Ульянченко [8] та ін.  
Питанням дослідження поняття «управління ре-
сурсним забезпеченням на підприємстві» займа-
лися такі іноземні вчені, як B. Wernerfelt [14],  
С. Helfat [15], М. Peteraf [15] та ін. Водночас 
деякі питання, які стосуються економічної без-
пеки та рівня забезпеченості підприємств АПК 
ресурсами та їх раціонального використання  
в умовах кризових явищ та динамічних змін 
економічного середовища, потребують погли-
блених досліджень. Це свідчить про актуаль-
ність і необхідність проведення поглибленого 
дослідження даного питання.

Формулювання цілей статті (постановка зав- 
дання). Метою дослідження є аналіз стану еко-
номічної безпеки та рівня забезпеченості під-
приємств АПК такими ресурсами, наявність 
яких забезпечить господарську структуру всіма 
необхідними елементами ресурсного забезпе-
чення для ефективного ведення господарської 
діяльності, залучення, використання та розпо-
ділу ресурсного потенціалу підприємств в умо-
вах ринкових відносин.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Ресурсне забезпечення розвитку 
агропромислового підприємства можна визна-

чити як суму видів ресурсів (матеріальних, фі-
нансових, трудових, технологічних, природних, 
інформаційних, інноваційних) і джерел їх фор-
мування, які беруть участь у процесі розвитку.  
Під час управління ресурсним забезпеченням 
також необхідно акцентувати увагу на спря-
муванні, поповненні й відтворенні, розширенні 
джерел ресурсів, і лише через можливість учас-
ті ресурсів у функціонуванні та розвитку під- 
приємств створюється його ресурсний потенціал.

Необхідно розуміти, що для будь-якого за 
розміром чи сферою діяльності підприємства за-
вжди існують загрози розвитку, які можуть ви-
никнути як зовні так і всередині підприємства.  
Система економічної безпеки спрямована на 
те, щоб захистити підприємство від внутрішніх  
і зовнішніх загроз, надійно й ефективно вико-
ристати фінансовий та матеріальний потенціал 
підприємства.

Види загроз економічній безпеці та їх наслід-
ки будуть залежати від роду занять підприємств.  
У кожного підприємства виникає своя система 
загроз, притаманна саме цьому підприємству, 
тому основним завданням керівника підприємст-
ва в конкретній ситуації є виокремлення най-
більш небезпечних загроз і на основі їх аналізу – 
розроблення системи заходів, які сприятимуть 
запобіганню або послабленню чинників і загроз.

У науковій літературі описано безліч внутріш-
ніх і зовнішніх загроз підприємству у цілому. До-
цільно розглянути одні з основних загроз у діяль- 
ності агропромислових підприємств (табл. 1).

У цілому ресурсний потенціал підприємства 
має граничну (час, коли зміни не дають бажаного 
результату) можливість змінюватися, що вимагає 
від суб’єкта господарювання періодичного техніч-
ного переозброєння і реконструкції виробничих 
потужностей, відновлення та підвищення рівня 
кваліфікації робочого і керуючого персоналу, 
визначення нових стратегічних зон господарю-
вання, за необхідності їх зміна. З вищесказаного 
випливає, що система управління економічною 
безпекою у цілому має ґрунтуватися на ресурсно-

Таблиця 1
Основні внутрішні і зовнішні загрози в діяльності підприємств АПК 

Внутрішні загрози Зовнішні загрози
Високий ступінь зносу основних фондів 
(становить приблизно 60%)

Неефективна система оподаткування, складнощі з 
поверненням ПДВ

Високий рівень незабезпеченості підприємств 
матеріальними засобами і цінностями 
внаслідок їх розкрадання

Висока вартість матеріальних ресурсів

Низький рівень інвестиційно-інноваційної 
активності

Нестабільність національної грошової одиниці, коливання 
курсу валют

Низька конкурентоспроможність продукції Відсутність забезпечення мінімальної гарантованої ціни на 
продукцію

Відсутність достатньої кількості вільних 
фінансових ресурсів через сезонність

Відсутність фінансової підтримки товаровиробників 
державою

Відсутність механізму державної підтримки Недостатня інформованість аграрного сектору, відсутність 
системи цінового моніторингу

Відсутність вільних фінансових ресурсів через 
сезонність роботи

Виникнення непередбачуваних обставин техногенного 
характеру

Джерело: складено на основі [18, с. 238]
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му підході, основою якого є управління ресурса-
ми, що безпосередньо буде залежати від наявнос-
ті ресурсів на підприємстві, можливості їх зміни 
протягом функціонування підприємства відповід-
но до змін стратегічних цілей, що зумовлені ін-
тересами господарюючого суб’єкта (рис. 1).

Ресурсний потенціал підприємства – багато-
гранне поняття, що об'єднало в собі внутрішні 
та зовнішні умови розвитку підприємства, стра-
тегічні цілі, джерела розвитку, чинники діяль-
ності і насамкінець досягнуті ним результати. 
На нашу думку, необхідно ретельніше розгля-
нути поняття «ресурси».

Безпосередньо термін «ресурс» походить від 
французького ressource – засіб, спосіб, дані 
[1, с. 66]. Нині не існує єдиного визначення, на-
уковці по-різному тлумачать як його суть, так 
і структуру. Однак у науковій літературі існує 
велика кількість тлумачень сутності поняття 
«ресурси виробництва» (табл. 2).

Розглядаючи структуру ресурсного потенці-
алу у цілому, варто виділити природні, мате-
ріальні, фінансові, трудові, інформаційні, інно-
ваційні та інвестиційні ресурси, які необхідні 
кожному суб'єкту господарювання для забезпе-
чення ефективної економічної діяльності вихо-
дячи зі специфіки галузі для підвищення рівня 
економічного розвитку, досягнення мети і стра-
тегічних цілей діяльності підприємства.

Ресурси, що використовуються підприєм-
ством у процесі виробничих процесів, назива-
ються чинниками виробництва. Дослідження 
чинників виробництва беруть початок у роботі 
А. Сміта «Економічне вчення», який розглядав 

землю, капітал та працю як основні складники 
процесу виробництва [6]. Ж.Б. Сей також виді-
ляв три основні чинники виробництва: працю, 
капітал і землю, які формують цінність това-
рів і визначають доходи власників цих чинни-
ків. Однак французький економіст, Ф. Кене 
найважливішим з-поміж цих трьох чинників 
виробництва вважав землю і називав її «ма-
тір усього багатства» [7]. У XX ст. Дж. Кларк  
із власних міркувань запропонував віднести  
до чинників виробництва «підприємницькі зді-
бності», управлінські й організаційні здібнос-
ті, які дають змогу якнайкраще вирішувати 
питання використання обмежених ресурсів як 
чинників виробництва [2]. Під економічними 
ресурсами всі вище зазначені вчені розуміють 
природні, людські й вироблені людиною ресур-
си, що використовуються для виробництва пос- 
луг і товарів [4].

Тобто чинники – це рушійна сила виробни-
цтва й основна умова його здійснення. У ни-
нішніх умовах можна виділити такі чинники 
виробництва суб’єктів господарювання: зем-
ля –  розглядається як основний засіб виробництва  
в аграрній сфері; праця – персонал під- 
приємства та підприємницькі здібності; капітал –  
матеріально-технічна база; інформація. Для 
ефективного функціонування та розвитку агро-
промислового підприємства чинники виробни-
цтва повинні функціонувати як взаємопов’язана 
сукупність елементів.

Ефективність взаємопов’язаності чинників 
виробництва характеризується системою показ-
ників ефективності діяльності: валовий дохід, 

Рис. 1. Схема взаємодії ресурсного потенціалу із системою  
управління економічною безпекою підприємств

Джерело: авторська розробка
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чистий дохід, валовий прибуток, чистий при-
буток і рентабельність.

Взаємозв’язок ресурсного потенціалу, чин-
ників виробництва та результатів діяльності 
підприємства показано на рис. 2.

Агропромисловий сектор економіки – це га-
лузь, яка зосереджена на роботі із земельним 

потенціалом і землею, яка виступає засобом  
у сільськогосподарському виробництві. Сьогодні 
спостерігається негативна тенденція, пов'язана 
з використанням землі та викликана шкідли-
вим антропогенним впливом, вирощуванням 
агропромислових культур без застосування но-
вітніх інноваційних технологій, що призводить 

Таблиця 2
Трактування поняття «ресурси виробництва» окремими авторами

Автор/джерело Запропоноване визначення поняття

В.П. Грузинов [10] Розглядає ресурси як «фактори, що використовуються для виробництва економічних 
благ»

А.І. Ільїн  
та В.П. Волков [11] Ресурси – це залучені в господарський обіг чинники виробництва

С.В. Мочерний [12] Ресурси – основні елементи виробничого потенціалу, які має в розпорядженні система 
й які використовуються для досягнення конкретних цілей економічного розвитку

С.М. Гончаров [13]
Ресурси визначаються як природні, сировинні, матеріальні, трудові, фінансові цін-
ності, які можуть бути використані в разі потреби для створення продукції, надання 
послуг, одержання додаткової вартості

Рис. 2. Ресурсний потенціал, чинники виробництва і результати 
господарської діяльності підприємств: структурно-логічні взаємозв’язки

Джерело: авторська розробка
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до значного зниження родючості та деградації 
ґрунтів, що суттєво погіршує подальшу продук-
тивність земельних площ у цілому.

Земельний фонд Тернопільської області ста-
новить 1 804,7 тис. га, у тому числі сільсько-
господарські угіддя – 1 050,7 тис. га, із них 
рілля – 852,8 тис. га. Більшу частину земле-
користувачів займають громадяни, яким нале-
жить приблизно 51,3% сільськогосподарських 
угідь, сільськогосподарські підприємства зай- 
мають 31,9% угідь, іншим категоріям землеко-
ристувачів належить 16,8% сільськогосподар-
ських угідь.

Під час проведення часткового аналізу стану 
земельних угідь Тернопільської області стало 
зрозуміло, що за останні роки площі сільсько-
господарських угідь аграрних підприємств об-
ласті мали тенденцію до зростання. Так, площа 
сільськогосподарських угідь агропідприємств 
Тернопільщини в 2018 р. порівняно з 2015 р. 
помітно збільшувалася. Це пов’язано зі стрім-
ким розвитком сільськогосподарських під- 
приємств, зокрема почало динамічно розвива-
тися садівництво області. Якщо раніше фрукта-
ми були засаджені 200 га, то нині на території 
області є понад тисячу гектарів садів.

Розглянемо динаміку землекористування 
сільськогосподарських підприємств Тернопіль-
ської області (табл. 3).

Щорічне збільшення сільськогосподарських 
угідь і ріллі напряму пов’язане зі збільшенням 
кількості суб’єктів господарювання в аграр-
ній сфері економіки регіону, зокрема в 2015 р. 
функціонувало близько 500 сільськогосподар-
ських формувань, у 2017 р. кількість суб’єктів 
господарської діяльності збільшилася до 620, 
з яких господарські товариства – 124, вироб-
ничі кооперативи – 19, фермерські господар-
ства – 366, приватні підприємства – 99, дер-
жавні підприємства – 12 формувань [9]. Обсяг 
виробництва сільського господарства порівняно 
з минулим роком збільшився на 7,6%.

Також необхідно зазначити, що на динаміку 
землекористування в аграрному секторі еконо-

міки впливають процеси, пов’язані з привати-
зацією та паюванням земель, а також невре-
гульованість механізмів на основі тимчасового 
або постійного вилучення земельних ділянок 
із власності та господарського обігу з метою 
консервації. Зауважимо, що одним з основних 
складників ресурсного потенціалу агропромис-
лового підприємства є трудові ресурси, задіяні 
на постійних і сезонних роботах. У Тернопільсь- 
кому регіоні спостерігається тенденція до збіль-
шення середньорічної чисельності працівників, 
зайнятих у сільському господарстві, зокрема  
у садівництві.

Протягом 2015–2018 рр. чисельність праців-
ників агропромислових підприємств в Тернопіль-
ській області збільшилася у 1,07 рази (табл. 4).

І хоча інноваційний розвиток і матеріально-
технічна база передбачають зменшення чисель-
ності працівників унаслідок механізації й авто-
матизації сільськогосподарського виробництва, 
в аграрній сфері області ці процеси несумісні, 
тому підвищення рівня забезпеченості агропро-
мислових і сільськогосподарських підприємств 
трудовими ресурсами та їх ефективне викорис-
тання можливі за умов мотивації праці сільсько-
господарських працівників шляхом підвищення 
їхніх доходів, забезпечення соціальних потреб, 
розвитку соціальної інфраструктури на селі.

Доцільно розглянути забезпеченість сіль-
ськогосподарських підприємств трудовими ре-
сурсами (табл. 4).

Два основні показники трудової забезпече-
ності агропромислових і сільськогосподарських 
підприємств – площа земельних угідь та вар-
тість засобів виробництва, що припадає на од-
ного працівника. Аналізуючи отримані дані, 
видно, що площа земельних угідь та обсяги 
основних засобів у розрахунку на одного пра-
цівника на агропромислових і сільськогоспо-
дарських підприємствах Тернопільської облас-
ті значно збільшуються порівняно з минулими 
роками. Одним з основних економічних ресур-
сів, від функціонування якого залежать про-
цес і результат проведених виробничих робіт,  

Таблиця 3
Динаміка землекористування сільськогосподарських підприємств

Показники 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.
Сільськогосподарські угіддя, тис. га 1050,7 1080,3 1123,9 1143,6
Рілля, тис. га 852,8 873,8 879,6 886,8

Таблиця 4
Забезпеченість сільськогосподарських підприємств трудовими ресурсами

Показник 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.
Середньорічна чисельність працівників, тис. осіб: 485 489 503 523
– у рослинництві 261 270 298 305
– у тваринництві 224 219 205 218
Припадає на 1 працівника:
с.-г. угідь, га 2,1 2,2 2,23 2,18
основних засобів, тис. грн 80,5 123,5 162,7 181,4
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є матеріально-технічна база сільськогосподар-
ських підприємств та її основні виробничі засо-
би і потужності. З матеріально-технічним потен-
ціалом агропромислових підприємств пов’язані 
всі виробничі процеси сільськогосподарського 
виробництва. Фінансовий стан суб’єктів госпо-
дарювання протягом певного періоду зумовив 
позитивні тенденції в динаміці та відтворенні 
основних виробничих засобів аграрного сектору, 
що спричинило певне зростання динаміки стану 
та руху основних засобів сільськогосподарських 
підприємств у Тернопільській області (табл. 5).

Як видно з табл. 5, аналіз динаміки стану 
руху основних виробничих засобів Тернопіль-
щини вказує на те, що їхня вартість має міц-
ну тенденцію до збільшення. Тоді як у 2015 р.  
вартість основних засобів становила 279,3 млн грн,  
то на кінець 2018 р. вона збільшилася у 1,04 рази  
і становила 290,7 млн грн. Також важливо звер-
нути увагу на те, що вартість уведених у дію но-
вих основних засобів мала тенденцію до зростан-
ня і в 2018 р. порівняно з 2015 р. збільшилася 
у 1,57 рази, також збільшилося значення кое-
фіцієнта оновлення (у 3,27 рази). Позитивною 
була тенденція до зростання коефіцієнта інтен-
сивності оновлення, що позитивно вплинуло на 
одиницю зменшення зносу основних виробничих 
засобів на 1,34 у 2018 р. порівняно з 2015 р.

Основними показниками фондозабезпече-
ності агропідприємства є фондооснащеність зе-
мельної площі угідь та фондоозброєність праці, 
які протягом періоду дослідження мали тенден-
цію до зростання (в 1,22 рази).

Також слід акцентувати увагу на тому, що, 
крім трьох основних економічних ресурсів – зем-
лі, капіталу та праці, існує четвертий ресурс – 
здатність до підприємництва. Підприємницька 
здатність знаходить свою матеріальну реалі-
зацію у доході, який отримується підприєм- 
цем. Для того щоб господарська діяльність ефек-
тивно продовжувала діяти і розвивалася, необ-
хідно щоденно проводити заходи з організації 
роботи підприємства, знаходити все нові й нові 

джерела фінансування, розширювати ринок збу-
ту товарів і послуг, шукати покупців та поста- 
чальників. Саме за допомогою здатності до під-
приємництва економічні ресурси перетворюють-
ся на нову вартість, яка формується у товарі.

Унаслідок ефективного та раціонального ви-
користання, управління різного роду ресурса-
ми на підприємствах сільськогосподарських 
товаровиробників аграрного сектору економіки  
в Тернопільській області протягом періоду дослі-
дження мало тенденцію до зростання (табл. 6).

В умовах динамічних змін внутрішнього і зо-
внішнього середовища для забезпечення стійкого 
економічного розвитку і функціонування суб’єктів 
сільськогосподарської діяльності необхідне за-
безпечення відповідного рівня конкурентоспро-
можності, платоспроможності та стійкості під-
приємства, тому для цього важливим чинником 
є інформація. На основі своєчасної, змістовної  
та достовірної інформації будуть прийматися опти-
мальні рішення щодо управління та підвищення 
конкурентоспроможності підприємств та рівня 
рентабельності їхньої підприємницької діяльності.

За допомогою інформаційних ресурсів мож-
ливо досягти таких цілей:

– створення сприятливого клімату для до-
сягнення концептуальних вигід щодо ресурсно-
го забезпечення, що в подальшому сприятиме 
ефективному розвитку підприємства;

– своєчасне впровадження матеріально-
технічної й інноваційної ресурсної компоненти 
виробничого й організаційного характеру;

– вчасне реагування і прийняття організацій-
них рішень за зміни законодавчо-правового поля.

За характером і способом поєднання чинни-
ки виробництва є однопорядковими, але нерів-
нозначними за своєю сутністю. За характером 
поєднання чинники виробництва відобра- 
жаються сукупністю важливих соціально-
економічних показників тієї чи іншої еко-
номічної системи та її виробничих відносин  
у цілому. У способі поєднання лежить пев-
на історична комбінація засобів виробничого 

Таблиця 5
Динаміка стану та руху основних засобів сільськогосподарських підприємств Тернопільської 

області
Показник 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.

Основні засоби на початок року, млн грн 279,3 295,4 215,6 290,7
Введення в дію основних засобів, млн грн 8,9 21,6 18,9 14
Ліквідовано основних засобів, млн грн 23,2 21 10,2 14,8
Основні засоби на кінець року, млн грн 254,2 287 200,5 255,5
Знос від початку експлуатації, млн грн 80,6 98,6 101,2 132,6
Річний приріст (+), зниження (–), млн грн 68,2 98,5 86,3 105
Темп росту (зниження), % 90,2 101,8 110 116
Коефіцієнт оновлення, % 7,9 11,6 20,1 25,9
Коефіцієнт ліквідності, % 8,5 6,7 7,8 9,3
Коефіцієнт зносу, % 47,7 48,9 50,1 51,7
Коефіцієнт інтенсивності оновлення, % -3,8 2,8 4,4 5,1
Фондооснащеність земельної площі, грн/га 3899 4000 4356 4600
Фондоозброєність праці, грн/осіб 48,3 51,2 54,6 58,2
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процесу та робочої сили, тобто особливості 
продуктивних сил виробництва.

Поєднання чинників виробництва – це не 
стала система, а динамічне явище. Проблеми, 
які виникають у процесі поєднання чинників 
виробництва, представлено на рис. 3.

Для визначення впливу окремих чинників 
на результативність виробництва проведено ба-
гатофакторний аналіз на основі кореляційно-
регресійної моделі, що дає змогу дати кількісну 
оцінку детермінованого зв’язку між ними.

Для проведення багатофакторного аналізу на 
основі кореляційної моделі необхідні такі фак-
торні ознаки:

– площа сільськогосподарських угідь, га (x1);
– середньорічна чисельність працівників 

аграрного сектору, осіб (x2);
– вартість основних виробничих засобів, 

тис. грн (x3);
– підприємницькі здібності (x4);
– за результативну ознаку взято обсяг вало-

вої продукції агропідприємств Тернопільської 
області, тис. грн (y).

У результаті проведення моделювання отри-
мано рівняння (залежність між результативною 
і факторними ознаками) яке виглядає так:

Тепер детальніше опишемо отримане рівняння:
– показник Х1 вказує на те, що за фіксова-

ного значення чинників збільшення площі зе-
мельних угідь на 1 га, збільшиться вихід вало-
вої продукції на 589,4 тис. грн;

– показником Х2 позначається середньоріч-
на чисельність працівників аграрного сектору, 
яка збільшилась на 518,5 осіб;

– за збільшення показника Х3 збільшується 
вартість основних виробничих засобів на 1 тис. грн, 
що понизить значення результативної ознаки  
на 188 тис. грн;

– у показнику Х4 відбувається зниження 
рівня підприємницьких здібностей на одиницю 
вимірювання на 168 101 тис. грн;

– що стосується середньої чисельності пра-
цівників, то збільшення отримуваного обсягу 
валової продукції можливе за умови скорочен-
ня чисельності, що суперечить соціальному 
складнику розвитку ринкової економіки.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Під час 
формування складників ресурсного забезпечення 
необхідно звернути увагу на те, що вони повин- 
ні відповідати певній стратегії розвитку агро-
промислового підприємства й цілям внутрішніх 
бізнес-процесів і бути інтегрованими з кожним 
із них. Важливим є взаємозалежне формування 
матеріальних ресурсів підприємства разом з ін-
телектуальними активами, що створить додат-
кові економічні переваги, якими є ефективніше 
використання сукупного ресурсного потенціалу.

Сучасні умови розвитку вимагають зміни па-
радигми щодо оцінки стану економічної безпеки 
та ефективності використання ресурсів на під-
приємстві. Цінність усіх видів ресурсів повинна 
визначатися їх відповідністю та стратегічним 
пріоритетам розвитку підприємства, а не обсягом 
коштів, витрачених на них. Якщо ресурси від-
повідають установленим стратегіям управління 
на підприємстві, то цінність цих ресурсів знач- 
но збільшується порівняно з тими ресурсами, які 
не відповідають поставленим стратегіям. Навіть 
за залучення великої кількість фінансів цінність 
такої стратегій буде незрівнянно малою.

Отже, обдумане і раціональне формування, 
ефективне використання ресурсного потенціалу 
є основними складниками ефективного функціо- 
нування агропідприємств в умовах динамічних 
змін у світі. Оптимальні, правильно організовані 

Таблиця 6
Ефективність використання ресурсного потенціалу  

аграрним сектором економіки Тернопільської області

Показник 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.

Валова продукція у розрахунку на:
1 га с.-г. угідь, грн 3255 3703 3895 4102
1 середньорічного прац., грн 4423 4689 4795 5108
1000 грн основних засобів, грн 813 1058 1298 1414

Валовий дохід у розрахунку на:

1 га с.-г. угідь, грн 103 412 1117 2682
1 середньорічного прац., грн 1655 9056 20365 40562
1000 грн основних засобів, грн 32 95 265 583

Чистий дохід у розрахунку на:

1 га с.-г. угідь, грн 5203 6680 7096 7648
1 середньорічного прац., грн 77524 140280 205784 290625
1000 грн основних засобів, грн 1625 1553 1612 1662

Валовий прибуток у розрахунку на:
1 га с.-г. угідь, грн 1421 1256 1412 1501
1 середньорічного прац., грн 23683 31400 47066 75050
1000 грн основних засобів, грн 4547 5400 6212 6904
Чистий прибуток, тис. грн 21700 74060 129833 186454
Рентабельність, % 9,5 11,5 23 27
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управлінські рішення, які стосуються ресурсно-
го забезпечення діяльності підприємств, слугу-
ватимуть підвищенню фінансової та ринкової 
стійкості агропідприємств, конкурентоспромож-
ності вітчизняних товаровиробників, зміцненню 
позицій на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Вагомим аспектом ефективного використан-
ня ресурсів для забезпечення розвитку агропро-
мислових підприємств є об’єднання всіх ресур-
сів в одне ціле, які зможуть взаємодіяти між 
собою і формувати підґрунтя для розвитку під-
приємств у цілому. Також необхідно пам’ятати, 
що для ефективного функціонування і розвит- 
ку агропромислових підприємств має бути 
ефективно організована фінансова безпека під- 
приємства, яка в результаті управління забез-
печить здійснення цілеспрямованого й ефектив-
ного використання ресурсів, стабільне функціо-
нування підприємства, визначення завдань для 
досягнення поставленої мети, виявлення і подо-
лання різного роду загроз та швидку адаптацію 
до умов середовища, що змінюються [16, c. 116].

Перспективою подальших досліджень 
може стати розроблення та вдосконалення  
концептуально-методичних аспектів ресурсного 
забезпечення безпеки підприємства.
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Рис. 3. Способи вирішення проблемних аспектів  
ресурсного забезпечення підприємств АПК
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Забезпечення збалансованого розвитку засобів виробництва і 
трудових ресурсів, їх взаємної якісної та кількісної відповідності  

Формування і підтримка мотивації до відтворення ресурсного 
потенціалу на інноваційній основі, що дасть змогу значно 
зменшити витрати всіх ресурсів на одиницю створеного продукту  

Пошук і впровадження нових, прогресивних форм введення 
працівників у виробничий процес  

Забезпечення заміни ручної, малокваліфікованої праці на техніко- 
технологічні оснащення, що дає змогу значно зменшити витрати 
всіх ресурсів на одиницю створеного продукту  

Створення й утримання у належному стані механізму економічного 
управління процесом поєднання і використання чинників 
виробництва, за якого б досягався найкращий результат за  
найменших витрат  
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ЗАЛЕЖНІСТЬ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА  
НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК ВІД ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

DEPENDENCE OF FORMATION OF THE STRATEGY OF EXPORTS OF THE 
ENTERPRISE ON THE EXTERNAL MARKETS FROM EXPORT POTENTIAL

АНОТАЦІЯ
У статті визначено, що політика формування стратегії ви-

ходу підприємств на зовнішній ринок є важливою формою 
стратегічного управління розвитком економіки, що націлена  
на довгострокове зростання ефективності з мінімізацією ризи-
ків за оптимального використання потенціалу та наявних ре-
сурсних обмежень. Визначено необхідні кроки для досягнення 
гармонізації співпраці України та ЄС, розвитку експортного по-
тенціалу авіаційного комплексу, запропоновано основні напря-
ми діяльності та шляхи їх реалізації. Євроінтеграція є головним  
і незмінним зовнішньоекономічним пріоритетом України, реалі-
зація якого дасть змогу поліпшити умови експорту українських 
товарів для представлення їх на міжнародній арені. Для ви-
рішення вищезазначених проблем запропоновано реалізувати 
заходи, які дадуть змогу підвищити конкурентоспроможність 
національної економіки.

Ключові слова: авіаційний комплекс, експортний потен-
ціал, інтеграція, співпраця, зовнішній ринок, конкурентоспро-
можність.

АННОТАЦИЯ
В статье определено, что политика формирования страте-

гии выхода предприятий на внешний рынок является важной 
формой стратегического управления развитием экономики, 
нацеленной на долгосрочный рост эффективности с миними-
зацией рисков при оптимальном использовании потенциала  
и существующих ресурсных ограничениях. Определены необ-
ходимые шаги для достижения гармонизации сотрудничества 
Украины и ЕС, развития экспортного потенциала авиационного 
комплекса, предложены основные направления деятельности  
и пути их реализации. Евроинтеграция является главным и не- 
изменным внешнеэкономическим приоритетом Украины, реа-
лизация которого позволит улучшить условия экспорта украинс- 
ких товаров для представления их на международной аре-
не. Для решения вышеуказанных проблем предложено реа- 
лизовать меры, которые позволят повысить конкурентоспо-
собность национальной экономики.

Ключевые слова: авиационный комплекс, экспортный 
потенциал, интеграция, сотрудничество, внешний рынок, 
конкурентоспособность.

ANNOTATION
The article defines that the policy of forming a strategy for the 

exit of enterprises to an external one is an important form of stra-
tegic management of economic development, aimed at long-term 
efficiency growth with minimization of risks with optimal use of po-
tential and existing resource constraints. The necessary steps to 
achieve harmonization of cooperation between Ukraine and the 
EU, the development of the export potential of the aviation complex 
were identified, the main activities and ways of their implementation 
were proposed. Eurointegration is the main and invariable foreign  
economic priority of Ukraine, the implementation of which will im-
prove the conditions for the export of Ukrainian goods in order to 

present them in the international arena. To solve the above problems, 
it was proposed to implement measures that will improve the com-
petitiveness of the national economy. The development and sup-
port of exports of Ukrainian goods with a high share of value added  
will enable the use of domestic research potential to ensure the sus-
tainable and consistent development of a significant number of sec-
tors of the national economy. The process of creating competitive 
conditions in the air transportation market – the project "Ukraine's 
Aviation Transport Strategy for the period up to 2030" involves at-
tracting budget airlines to Ukraine by providing non-discriminatory  
access to the operation of airways, ground services, aviation fuel 
market and bilateral cooperation in the field of international air traf-
fic. For this purpose, a national budget airline SkyUp Airlines has 
been created, which will provide affordable transport services on 
domestic and international routes. In addition, in September 2018, 
the largest airline Ryanair DAC in Europe launched its work in 
Ukraine, measures were taken to attract Eurowings and EasyJet 
companies to the domestic aviation market in Ukraine. It should 
be noted that on the way to the integration of the transport sector 
of Ukraine and the EU and, accordingly, obtaining a synergistic 
effect from this process, there are problems that need to be ad-
dressed in a timely manner. In the field of implementation efficient 
and safe transportation is approaching domestic legislation to the 
requirements of EU legislation. In order to strengthen the main 
transport links between the territories of Ukraine and the EU is 
taking place liberalization and deregulation of the internal transport 
services market. Understanding of the problems and prospects of 
economic development are important for Ukraine and its industrial 
sector, as they can be the basis for scientific restoration of strategic 
directions of transformation of separate industrial enterprises and 
assessment of the efficiency of actual and future achievements.

Key words: aviation complex, export potential, integration, coope- 
ration, external market, competitiveness.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Експортний потенціал 
являє собою складну, динамічну, інтегровану, 
взаємопов’язану та синергійну сукупність усіх 
видів його наявних та перспективних ресурсів 
і можливостей, що використовуються для до-
сягнення тактичних та стратегічних цілей роз-
витку підприємства на різних стадіях його жит-
тєвого циклу.

Розвиток ринкових відносин в Україні, необхід-
ність її входження у світовий інтеграційний про-
цес, лібералізація зовнішньоекономічної діяль- 
ності, надання підприємствам і організаціям, 
що випускають конкурентоздатну продукцію, 
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права виходу на світовий ринок вимагають чіт-
кого формування та розвитку експортного по-
тенціалу як складової частини успішної зов- 
нішньоекономічної діяльності. Успішне фор-
мування та розвиток експортного потенціалу, 
особливо на рівні підприємства як основної і 
першочергової ланки зовнішньоекономічного 
комплексу країни, має сьогодні велику прак-
тичну цінність. Оскільки інтеграція у світову 
економіку призводить до значно вищих темпів 
економічного зростання, то регулювання екс-
портного потенціалу як загалом у країні, так і 
в окремих її підприємствах має стати стратегіч-
ною метою економічної політики держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної проб- 
леми і на які спирається автор. Аналіз літера-
турних джерел показав, що залежно від базово-
го критерію оцінки серед існуючих концепцій 
можна виділити ресурсну, порівняльну та ре-
зультатну; при цьому серед методів оцінювання 
варто виокремити: експертний, бальний, метод 
аналогій, факторний аналіз, методи математич-
ного програмування [2, с. 66–70].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується озна-
чена стаття. Усі існуючі методики оцінки еко-
номічного потенціалу підприємства мають свої 
характеристики, що певним чином впливають 
на якість кінцевого результату. Однак жодна 
з них не враховує циклічність розвитку під- 
приємства. Також недостатньо розробленими є 
проблеми використання комплексу інструмен-
тів розвитку потенціалу авіаційного комплексу, 
націленого на забезпечення стійкого національ-
ного економічного зростання.

Формулювання цілей статті (постановка зав- 
дання). Мета статті – дослідити структуру екс-
портного потенціалу авіаційного комплексу 
України, а також проаналізувати процедуру 
формування стратегії виходу підприємства на 
зовнішній ринок. Експортний потенціал при-
таманний економічним суб’єктам усіх рівнів: 
підприємству, галузі, регіону всередині країни, 
національній економіці, угрупованню кількох 
держав, які реалізують цей потенціал шля-
хом розвитку зовнішньої торгівлі, передусім, 
експорту. Тобто експортний потенціал країни 
складається з експортних потенціалів окремих 
галузей, передусім промисловості як найважли-
вішого продуцента готових виробів, а експорт-
ний потенціал галузі – з експортних потенціа-
лів окремих підприємств; по-друге, експортний 
потенціал об’єктивно пов'язаний із конкурен-
тоспроможністю продукції, призначеної для 
реалізації на світовому ринку. Враховуючи, 
що національна конкурентоспроможність має 
трирівневу структуру (країни, галузі, окремі 
підприємства), можна стверджувати, що існує 
тісний взаємозв’язок між підвищенням конку- 
рентоспроможності вітчизняної продукції  
на світовому ринку та збільшенням експортно-
го потенціалу національної економіки [1].

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. Експортний потенціал можна 
охарактеризувати як готовність, здатність під- 
приємства здійснювати зовнішньоекономічну діяль- 
ність, зокрема експортну, яка полягає у виході 
на цільові ринки збуту за межами своєї країни. 
Експортний потенціал є основою для розроблення 
стратегії виходу підприємства на зовнішній ри-
нок. Отже, чинники, які впливають на розвиток 
експортного потенціалу, також опосередковано 
впливають і визначають процедуру формування 
стратегії виходу підприємства на зовнішній ри-
нок та ступінь представлення підприємства на 
зовнішньому ринку [3, с. 67–73]. Одна з умов ін-
теграції економіки України у світову економічну 
спільноту – оцінка експортного потенціалу, його 
здатність до адаптації та переорієнтації під впли-
вом чинників внутрішнього і зовнішнього середо- 
вища. Для продуктивної діяльності підприємств 
авіаційного комплексу необхідно мати чітке ро-
зуміння перспектив виходу на зовнішній ринок, 
а також злагоджену стратегію, засновану на кон-
курентоспроможності авіаційної галузі. До най-
більш значимих чинників розвитку експортного 
потенціалу доцільно віднести такі:

– управління підприємством;
– інформаційне забезпечення зовнішньоеко-

номічної діяльності;
– планування експортy продукції;
– облік та аналіз експортних поставок;
– кадровий менеджмент.
Основними недоліками розвитку українсько-

го експорту за сучасних умов господарювання, 
на вирішенні яких повинні бути сконцентрова-
ні зусилля як уряду, так топ-менеджменту під-
приємств, є такі:

– сировинний характер значної частини екс-
порту;

– відсутність чітко визначеної політики змін 
у матеріально-технічній базі виробництв та тех-
нологіях галузей економіки;

– мала частка продукції з високою часткою 
доданої вартості у структурі українського екс-
порту;

– відсутність правових основ запроваджен-
ня фінансових механізмів державної підтримки 
розвитку експорту (ДПП та ін.);

– недостатній рівень інвестування в модер- 
нізацію експортоорієнтованих виробництв  
та відсутність новітніх технологій виробницт- 
ва [4, с. 32–37; 7];

– застаріла транспортна інфраструктура, що не 
відповідає сучасним вимогам ефективного тран-
скордонного сполучення (міжнародні транспортні 
коридори, стан дорожнього полотна тощо);

– поширення практики обмежувальних та про- 
текціоністських заходів із боку окремих країн та 
провідних транснаціональних корпорацій;

– наявність відсоткової нерівноваги у дво-
сторонній торгівлі з основними партнерами;

– високі ризики фінансових утрат під час 
проведення експортних операцій;
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– невигідні умови кредитування експорту 
(зависокі відсоткові ставки та короткі строки 
наданих кредитів);

– корупція по всій вертикалі влади, а та-
кож здійснення розрахунків по експортних 
операціях через офшорні компанії та ухилення 
від податків.

Євроінтеграція є головним і незмінним зов- 
нішньоекономічним пріоритетом України, реаліза-
ція якого у транспортній сфері дасть змогу збіль-
шити обсяги перевезень міжнародними транспорт-
ними коридорами, що розташовані на території 
України, поліпшити умови експорту українських 
товарів, залучити національних перевізників  
до транспортування транзитних вантажів між Єв-
ропою та Азією, поліпшити безпеку руху.

Розвиток потенціалу країн ЄС реалізується 
на принципах:

– системності (комплексний і повноцінний 
розвиток усіх складників національної іннова-
ційної інфраструктури);

– ефективності (порівняність результатів ін-
новаційної діяльності з витратами);

– пріоритетності (стимулювання діяльності 
шляхом надання преференцій і переваг порівня-
но з традиційним виробництвом) [5, с. 36–41];

– стратегічної цілеспрямованості (орієнтація 
на довгостроковий позитивний результат та ефект 
від розроблення й упровадження інновацій);

– інформаційної забезпеченості (доступ до 
джерел науково-технічної інформації та обмін 
досвідом з іноземними партерами);

– ринкової орієнтації (урахування потреб  
в інноваціях на внутрішньому і міжнародному 
ринках);

– адаптивності (гнучка реакція на зміни по-
літико-економічних умов на ринку технологій);

– планомірності (координація дій учасників 
інноваційного процесу на всіх етапах).

Триває процес створення конкурентних умов 
на ринку авіаційних перевезень: проект Авіа-
ційної транспортної стратегії України на період  
до 2030 р. передбачає залучення бюджетних 
авіакомпаній до України шляхом надання дос- 
тупу до експлуатації повітряних шляхів сполу-
чення, ринку послуг наземного обслуговування, 
ринку авіаційного пального та двостороннього 
співробітництва в галузі міжнародного повітря-
ного сполучення [6, с. 138–144]. Для цього вже 
створено національну бюджетну авіакомпанію 
SkyUp Airlines, яка надаватиме доступні тран-
спортні послуги на внутрішніх та міжнарод-
них маршрутах. Окрім того, у вересні 2018 р. 
розпочала свою роботу в Україні найбільша  
в Європі бюджетна авіакомпанія Ryanair DAC, 
здійснюються заходи щодо залучення на внут- 
рішній ринок авіаційних перевезень України 
лоукост-компаній Eurowings та EasyJet. Слід 
зазначити, що на шляху до здійснення інте-
грації транспортного сектору України та ЄС та, 
відповідно, отримання синергетичного ефекту 
від цього процесу існують проблеми, які потре-
бують своєчасного вирішення.

Внутрішня та зовнішньополітична ситуація 
в Європейському Союзі та Україні позначена 
наростанням суперечностей унаслідок негатив-
них змін у міжнародному безпековому довкіллі.  
Відносини Україна – ЄС нині розвиваються  
у позитивному ключі, формат Угоди про асоціа- 
цію надав взаєминам стабільності і передбачу-
ваності. Основними принципами ефективної 
організації процесу управління експортним 
потенціалом підприємства є такі: стратегічна 
структурність управлінського циклу, що має 
відбивати зовнішні і внутрішні умови міжна-
родної економічної діяльності підприємства; 
логічна послідовність етапів процесу управлін-
ня відповідно до функцій і ступеня важливос-
ті завдань; адаптивність процесу управління  
у пристосуванні до змін середовища міжнарод-
ної економічної діяльності підприємства.

Поглиблення ринкових відносин в Україні, 
формування інноваційно орієнтованої системи 
управління національним або регіональним еко-
номічним розвитком, посилення взаємодії рин-
кових механізмів із соціально-економічними  
важелями випереджального розвитку відбу-
вається в умовах активізації конкурентної бо-
ротьби між країнами та їхніми регіонами пе-
реважно за ресурси стратегічного характеру, 
пріоритетними серед яких є фінансові, інте-
лектуальні, інформаційні та інноваційні. Стра-
тегічні конкурентні переваги, яких набуває 
держава чи окремий регіон у сучасних умовах, 
повною мірою можуть бути реалізовані лише 
за умов упровадження механізму стратегічного 
управління його сталим та гармонійним розвит- 
ком. Необхідність та доцільність стратегічного 
управління конкурентоспроможністю націо-
нальної економіки чи окремого регіону країни 
зумовлені як посиленням складності процесів у 
межах соціально-економічної системи, так і ви-
сокою турбулентністю середовища як у межах 
країни, так ї в глобальному оточенні. Посилена 
увага до проблем реалізації потенційних мож-
ливостей виробництва зумовлена особливостя-
ми сучасного етапу розвитку економіки і підви-
щенням ефективності суспільного виробництва, 
зростаючим впливом різних сфер життя.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Кри-
зовий стан національної економіки та окремих 
підприємств, що супроводжується малим вико-
ристанням виробничих потужностей, нагрома-
дженням понаднормативних запасів матеріалів 
і готової продукції, скороченням чисельності 
працівників, зниженням їхнього кваліфікацій-
ного рівня і продуктивності праці та іншими не-
гативними явищами, закономірно призводить 
до втрати потенціалу. Міжнародна практика 
свідчить про необхідність залучення іноземних 
компаній-партнерів до інноваційного розвитку 
для спільного виконання НДДКР, децентралі-
зації розвитку інноваційного потенціалу галузі, 
забезпечення участі приватного бізнесу в ін-
новаційні процеси та спрямованості на ефект. 
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Зрештою, ефективна взаємодія всіх учасників 
такої діяльності дасть змогу досягти синергії.

Нагадаємо, що розмір і структура потенціалу  
сучасних виробничо-комерційних організацій 
формуються за рахунок нагромаджених за ра-
дянських часів основних фондів, земельних діля-
нок, технологій. Хаотичність процесів розвитку 
і неконтрольованість кризових тенденцій на ма-
крорівні спричинили руйнацію структури потен-
ціалу, що виявилося в порушенні пропорцій між 
основними елементами соціально-економічних  
систем сучасних підприємств. Отже, комп-
лексне врахування загальних і специфічних 
принципів є важливою передумовою ефектив-
ного управління експортним потенціалом під-
приємства та формування стратегії виходу під- 
приємств на зовнішні ринки.
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МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ  
ГОСПОДАРЮВАННЯ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

ACTIVITY OF ECONOMIC ENTITIES MONITORING  
OF MACHINE-BUILDING INDUSTRY

АНОТАЦІЯ
У статті здійснено моніторинг діяльності суб’єктів госпо-

дарювання машинобудівної галузі України виходячи із кла-
сифікації підприємств, закріплених Господарським кодексом 
України, зокрема: суб’єктів мікропідприємництва, суб’єктів 
малого підприємництва, суб’єктів великого підприємництва, 
інших суб’єктів господарювання (середні підприємства). Здійс- 
нено аналіз суб’єктів господарювання машинобудівної галузі 
України протягом 2013–2017 рр., а саме: динаміки кількості 
промислових та підприємств, що належать до машинобудів-
ної галузі України; кількості найманих та зайнятих працівни-
ків, витрат на персонал; співвідношення обсягів виробленої/
реалізованої продукції (товарів, послуг) та доданої вартості за 
витратами виробництва суб'єктів господарювання; структури 
формування фінансового результату до оподаткування та чис- 
того прибутку (збитку); динаміки рентабельність операційної  
та всієї діяльності машинобудівних підприємств.

Ключові слова: великі, середні, малі та мікропідприєм-
ства, наймані та зайняті працівники, обсяги виробленої/реалі-
зованої продукції (товарів, послуг), додана вартість, фінансо-
вий результат до оподаткування, чистий прибуток (збиток).

АННОТАЦИЯ
В статье осуществлен мониторинг деятельности субъектов 

хозяйствования машиностроительной отрасли Украины исходя 
из классификации предприятий, закрепленных Хозяйственным 
кодексом Украины, в частности субъектов микропредпринима-
тельства, субъектов малого предпринимательства, субъектов 
крупного предпринимательства, других субъектов хозяйство-
вания (средние предприятия). Осуществлен анализ субъек-
тов хозяйствования машиностроительной отрасли Украины  
в течение 2013–2017 гг.: динамики количества промышленных 
и предприятий, относящихся к машиностроительной отрасли 
Украины; количества наемных и занятых работников, расхо-
дов на персонал; соотношения объемов произведенной/реа-
лизованной продукции (товаров, услуг) и добавленной стои- 
мости по затратам производства субъектов хозяйствования; 
структуры формирования финансового результата до налого-
обложения и чистой прибыли (убытка).

Ключевые слова: большие, средние, малые и микропред-
приятия, наемные и занятые работники, объемы производи-
мой/реализованной продукции (товаров, услуг), добавленная 
стоимость, финансовый результат до налогообложения, чис- 
тая прибыль (убыток).

ANNOTATION
The digital expression of financial and economic activity of en-

terprises is reflected in a variety of financial, tax and statistical report-
ing. In order to prevent a methodological error in monitoring the ac-
tivities of business entities at the macro level, it is necessary to take 
into account the legislative norms of affiliation of enterprises to one 
or another classification group. During 2013–2017, the machine- 
building industry of Ukraine was formed according to the criterion 

defined in the Commercial Code of Ukraine. In the article, the au-
thor analyzes the subjects of management of the machine-build-
ing industry of Ukraine during 2013–2017, namely: 1) dynamics 
of business entities of the machine-building industry of Ukraine; 
2) the number of hired and employed employees in enterprises 
(excluding banks) with their division into individual entrepreneurs, 
legal entities; 3) the cost of personnel in the machine-building  
industry (labor costs, deductions for social measures) in the con-
text of individual entrepreneurs, legal entities. At the same time, 
the author paid attention to the dynamics of staff costs when detail-
ing groups of legal entities (micro enterprises, small business en-
tities, large entrepreneurs, other business entities (medium-sized 
enterprises), 4) volumes of manufactured goods (goods, services) 
with their division into individual entrepreneurs, legal entities;  
5) volumes of sold products (goods, services) with their division 
into individual entrepreneurs, legal entities. At the same time, the 
author paid attention to the dynamics of volumes of manufactured 
goods (goods, services) with the details of groups of legal enti-
ties; 6) value added at the cost of production of business entities, 
with their division into individual entrepreneurs, legal entities;  
7) the structure of the formation of the financial result before tax-
ation and the net profit (loss) of the enterprises with the details in 
the absolute and relative indicators of the number of enterprises 
(individuals-entrepreneurs, legal entities) who received profit and 
loss; 8) profitability (loss-making) of the operational and all activity 
of enterprises – legal entities.

Key words: large, medium, small and micro enterprises, hired 
and employed workers, volumes of manufactured/sold products 
(goods, services), value added, financial results before taxation, 
net profit (loss).

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв'язок з важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Із моменту незалежності 
України економіка країни нерозривно пов’язана 
з такою вагомою галуззю, як машинобудуван-
ня. Логічним виразом діяльності будь-яких під-
приємств, у тому числі машинобудівних, є їх 
цифрове вираження діяльності у формі фінан-
сової, податкової та статистичної звітності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спирається автор. Проблематика ін-
формативності фінансової звітності для прийняття 
та реалізації управлінських рішень знайшла відо-
браження у працях таких вітчизняних учених, як 
Ф. Бутинець, В. Єфименко, М. Лучко, В. Сопко 
та ін., а також у працях зарубіжних дослідни-
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ків: Ч. Гаррісона, К. Друрі, Р. Ентоні, Б. Нідлза,  
Дж. Фостера, Д. Хана, Ч. Хорнгрена та ін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується озна-
чена стаття. У зв’язку з появою нової класи-
фікаційної групи підприємств у 2018 р. досі  
не вирішеним питанням залишається отриман-
ня якісної та точної інформації в процесі мо-
ніторингу діяльності суб’єктів господарювання 
машинобудівної галузі України.

Формулювання цілей статті (постановка зав- 
дання). Основою метою статті є розмежування 
класифікаційної групи підприємств (починаю-
чи з 2018 р.) та здійснення моніторингу діяль-
ності суб’єктів господарювання машинобудівної 
галузі України в 2013–2017 рр.

Виклад основного матеріалу дослідження з пов- 
ним обґрунтуванням отриманих наукових резуль-
татів. Нині в Україні на основі опублікованого За-
кону від 05.10.2017 № 2164, внесено нові зміни 
до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансо-
ву звітність» від 16.07.1999 № 996. Це пов’язано 

із забезпеченням адаптації вітчизняного законо-
давства до вимог МСФЗ, а також до Директиви 
2013/34/ЕС Європейського Парламенту і Ради від 
26.06.2013 про щорічну фінансову звітність, згідно 
з якою з’являється нова класифікація підприємств.

Важко не погодитися з думкою к.е.н. 
Л.В. Ваганової про те, що для прийняття пра-
вильних управлінських рішень (навіть на рівні 
підприємства) повинні використовуватися дані, 
які відповідають певним правилам, вимогам  
і нормам, що є зрозумілими та прийнятними для 
користувачів та визначені за єдиною методикою 
з використанням однакових баз розрахунку, кри-
теріїв та правил [1]. Слід звернути увагу на те, що 
Законом України від 05.10.2017 № 2164-VIII [2]  
внесено зміни до ст. 2 Закону № 996, а саме: до-
дано класифікацію підприємств (окрім бюджет-
них установ). З 1 січня 2018 р. всі підприємства 
можуть належати до мікропідприємств, малих, 
середніх або великих підприємств. Здійснимо 
порівняльний аналіз підходів до визначення 
критеріїв суб’єктів господарювання (табл. 1).

Таблиця 1
Порівняльний аналіз підходів до визначення критеріїв суб’єктів господарювання

Закон України від 05.10.2017  
№ 2164-VIII (з 2018 р.) 

Ст. 55 Господарського кодексу України  
(до 2018 р.)

Мікропідприємства
Мікропідприємствами є підприємства, показники 
яких на дату складання річної фінансової звітності  
за рік, що передує звітному, відповідають 
щонайменше двом із таких критеріїв:
– балансова вартість активів – до 350 тис. євро;
– чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) – до 700 тис. євро;
– середня кількість працівників – до 10 осіб

Суб'єктами мікропідприємництва є юрособи – 
суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-
правової форми та форми власності, у яких 
середня кількість працівників за звітний період 
(календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний 
дохід від будь-якої діяльності не перевищує 
суму, еквівалентну 2 млн євро, визначену за 
середньорічним курсом НБУ

Малі підприємства
Малими є підприємства, які не відповідають 
критеріям для мікропідприємств та показники яких 
на дату складання річної фінансової звітності за 
рік, що передує звітному, відповідають щонайменше 
двом із таких критеріїв:
– балансова вартість активів – до 4 млн євро;
– чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) – до 8 млн євро;
– середня кількість працівників – до 50 осіб

Суб'єктами малого підприємництва є: юридичні 
особи – суб'єкти господарювання будь-якої 
організаційно-правової форми та форми власності, 
у яких середня кількість працівників за звітний 
період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та 
річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує 
суму, еквівалентну 10 млн євро, визначену за 
середньорічним курсом НБУ

Великі підприємства
Великими є підприємства, які не відповідають 
критеріям для середніх підприємств та показники 
на дату складання річної фінансової звітності за 
рік, що передує звітному, відповідають щонайменше 
двом із таких критеріїв:
– балансова вартість активів – понад 20 млн євро;
– чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) – понад 40 млн євро;
– середня кількість працівників – понад 250 осіб

Суб'єктами великого підприємництва є юридичні 
особи – суб'єкти господарювання будь-якої 
організаційно-правової форми та форми власності, 
у яких середня кількість працівників за звітний 
період (календарний рік) перевищує 250 осіб та 
річний дохід від будь-якої діяльності перевищує 
суму, еквівалентну 50 млн євро, визначену за 
середньорічним курсом НБУ

Середні підприємства
Середніми є підприємства, які не відповідають 
критеріям для малих підприємств та показники 
яких на дату складання річної фінансової звітності 
за рік, що передує звітному, відповідають 
щонайменше двом із таких критеріїв:
– балансова вартість активів – до 20 млн євро;
– чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) – до 40 млн євро;
– середня кількість працівників – до 250 осіб

Інші суб'єкти господарювання належать до суб'єктів 
середнього підприємництва

Джерело: сформовано автором на основі [2; 3]
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Отже, проаналізувавши підходи до визна-
чення критеріїв суб’єктів господарювання 
протягом 2013–2017 рр., важливо здійснити 
моніторинг діяльності суб’єктів господарюван-
ня машинобудівної галузі України за єдиним 
критерієм – критерієм, визначеним у Господар-
ському кодексі України (табл. 2).

У 2017 р. порівняно з 2013 р. спостеріга-
ється зменшення на 0,2% питомої ваги кіль-
кості суб’єктів господарювання машинобудів-
ної галузі в загальній кількості промисловості  
з 5,5% до 5,3%. Протягом 2013–2017 рр. у про-
мисловості України спостерігається зростання 
на 2 632 одиниці кількості суб’єктів господа-
рювання, у т. ч.: зростання на 9 736 фізичних 
осіб – підприємців та зменшення на 7 104 – 
юридичних осіб. Своєю чергою, на 42 одини-
ці зменшилася кількість суб’єктів господарю-
вання в машинобудівній галузі, у т. ч.: зросла  

на 580 одиниць кількість фізичних осіб – під-
приємців та на 622 одиниці зменшилися кіль-
кість юридичних осіб. У 2017 р. порівняно  
з 2013 р. спостерігається однозначне змен-
шення кількості: великих машинобудівних 
підприємств – на 29 (або на 0,5%), середніх 
підприємств – на 167 (або на 1,3%), малих 
підприємств – на 426 (або на 1,8%) одиниць,  
у т. ч. на 248 одиниць (або на 2,3%) зменши-
лася кількість мікропідприємств. Отже, про-
тягом останніх п’яти років простежується 
негативна тенденція до зменшення кількості під- 
приємств, що належать до машинобудівної га-
лузі України, особливо малих підприємств.

Важливим під час моніторингу діяльності 
суб’єктів господарювання машинобудівної галузі 
України є визначення тенденції до зміни кількос-
ті зайнятих та найманих працівників у суб’єктів 
господарювання. У 2017 р. порівняно з 2013 р. 

Таблиця 2
Наявність суб’єктів господарювання машинобудівної галузі України  

з урахуванням кількості найманих та зайнятих працівників за 2013–2017 рр.

Роки усього
Показник (без урахуванням банків), у т. ч.:

фізичні особи – підприємці юридичні особи
Кількість суб’єктів господарювання 

Промисловість

2013 121244 72114 49130
2014 131491 89304 42187
2015 135149 92585 42564
2016 127069 88514 38555
2017 123876 81850 42026

машинобудування

2013 6724 1621 5103
2014 6479 2019 4460
2015 6865 2382 4483
2016 6602 2393 4209
2017 6682 2201 4481

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання 

Промисловість

2013 3103,7 178,8 2924,9
2014 2606,3 176,7 2429,6
2015 2417,8 165,7 2252,1
2016 2351,5 174,6 2176,9
2017 2334,2 182,6 2151,6

машинобудування

2013 492,8 4,0 488,8
2014 426,2 3,9 422,3
2015 374,3 3,8 370,4
2016 357,8 4,2 353,6
2017 363,1 4,3 358,8

Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання 

Промисловість

2013 3019,5 106,7 2912,8
2014 2506,8 87,5 2419,3
2015 2314,6 73,2 2241,4
2016 2254,5 86,1 2168,4
2017 2243,3 100,7 2142,6

машинобудування

2013 490,1 2,4 487,7
2014 423,0 1,9 421,2
2015 371,0 1,5 369,5
2016 354,5 1,8 352,6
2017 360,0 2,1 357,9

Джерело: сформовано автором на основі [4; 5; 6]
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спостерігається зменшення на 0,4% питомої ваги 
кількості зайнятих працівників суб’єктів госпо-
дарювання машинобудівної галузі в загальній 
кількості промисловості з 15,9% до 15,5%. Так, 
у 2017 р. порівняно з 2013 р. на 769,5 тис. осіб 
зменшилася кількість зайнятих працівників за 
рахунок збільшення на 3,8 тис. осіб фізичних 
осіб – підприємців та зменшення на 773,3 тис. осіб 
зайнятих працівників серед юридичних осіб. 
Своєю чергою, на кінець періоду, що підлягав 
аналізу, на 129,7 тис. осіб зменшилася кіль-
кість зайнятих працівників по машинобудівній 
галузі (збільшення на 0,3 тис. осіб фізичних 
осіб – підприємців та зменшення на 130 тис. осіб 
юридичних осіб). У 2017 р. кількість зайнятих 
працівників порівняно з 2013 р. зменшилася 
серед: великих машинобудівних підприємств –  
на 104,1 тис. осіб. (або на 14,8%), середніх під-
приємств – на 21,5 тис. осіб (або на 13,1%), ма-
лих підприємств – на 4,4 тис. осіб (або на 1,7%), 
у т. ч. на 1,6 тис. осіб зменшилася кількість мік- 
ропідприємств (або на 0,1%). Отже, протягом 
останніх п’яти років простежується негативна 
тенденція до зменшення кількості зайнятих пра-
цівників: штатних, позаштатних і неоплачуваних 
(власників, засновників підприємства та членів їх 
сімей) працівників підприємства, що належать до 
машинобудівної галузі України, особливо вели-
ких підприємств.

Подібна ситуація спостерігається у визна-
чений дослідженням період і за кількістю най- 
маних працівників – штатних та позаштатних 
(працюючих за договорами та за сумісництвом) 
працівників підприємства. У 2017 р. порівняно 
з 2013 р. спостерігається зменшення на 0,2% 
питомої ваги кількості найманих працівників 
суб’єктів господарювання машинобудівної галу-
зі в загальній кількості промисловості з 16,2% 
до 16,0%. Так, у 2017 р. порівняно з 2013 р. 
на 765,0 тис. осіб зменшилася кількість найма-
них працівників (збільшення на 6,0 тис. осіб 
фізичних осіб – підприємців та зменшення 
на 770,2 тис. осіб юридичних осіб). При цьо-
му в 2017 р. порівняно з 2013 р. загалом на 
130,1 тис. осіб зменшилася кількість найманих 
працівників у машинобудівній галузі, а саме за 
рахунок: зростання фізичних осіб – підприємців 
на 0,3 тис. осіб та зменшення юридичних осіб 
на 129,8 тис. осіб. У 2017 р. кількість найманих 
працівників порівняно з 2013 р. зменшилася:  
на 104,1 тис. осіб серед великих машинобудівних 
підприємств (або на 14,9%), на 21,4 тис. осіб – 
середніх підприємств (або на 13,2% зростання 
їхньої питомої ваги), на 4,3 тис. осіб – малих під-
приємств (або на 1,7% зростання їхньої питомої 
ваги), у т. ч. на 0,3 тис. осіб зменшилася кіль- 
кість найманих працівників на мікропідприємст- 
вах (або на 0,5%).

Під час аналізу витрат на персонал у ма-
шинобудівній галузі з’ясовано, що в 2017 р. 
порівняно з 2013 р. спостерігається зростан-
ня питомої ваги на 2,0% з 14,2% до 16,2%. 
Зокрема, у 2017 р. порівняно з 2013 р. на 

12 330,9 млн грн зросли витрати на персо-
нал у машинобудуванні, у т. ч. для: фізичних 
осіб – підприємців – на 9,6 млн грн та для 
юридичних осіб – на 12 321,3 тис. грн. При 
цьому на 12 566,3 млн грн за останні п’ять 
років зросли витрати на оплату праці для фі-
зичних осіб – підприємців та юридичних осіб –  
на 6,8 млн грн та 12 559,5 млн грн відповідно. 
За одночасного зростання у 2017 р. порівняно  
з 2013 р. витрат на оплату праці за цей же період 
спостерігається зниження на 235,4 млн грн ви-
трат на відрахування на соціальні заходи, а 
саме за рахунок: зростання на 2,8 млн грн се-
ред фізичних осіб – підприємців та зниження 
на 238,2 млн грн серед фізичних осіб. Таким 
чином, загальні витрати на персонал у 2017 р. 
порівняно з 2013 р.: на 1 365,3 млн грн (або  
на 18,9%) знизилися на великих підприєм-
ствах, на 12 507,8 млн грн (або на 17,5%) зросли 
на середніх підприємствах, на 1 178,8 млн грн  
(або на 1,4%) зросли на малих підприємствах  
(у т. ч. на 142,7 млн зросли на мікропідприємствах).

Із людським ресурсом тісно пов’язаний про-
цес виготовлення та реалізації продукції (то-
варів, послуг) (табл. 3). У 2017 р. порівняно  
з 2013 р. спостерігається зменшення на 3,1% пи-
томої ваги обсягу виробленої продукції (товарів, 
послуг) машинобудівної галузі в загальній сумі 
промисловості з 11,0% до 7,9%. Так, у 2017 р. 
на 57 065,2 млн грн зріс обсяг виробленої про-
дукції (товарів, послуг) у машинобудівній галузі 
порівняно з 2013 р. за рахунок його зростання 
на 55 827,2 млн грн серед юридичних осіб та  
на 1 238 млн – серед фізичних осіб – підприємців.

При цьому обсяг реалізованої продукції (то-
варів, послуг) машинобудівної галузі також 
знизився, про що свідчить зниження питомої 
ваги даного показника в 2017 р. порівняно  
з 2013 р. на 6,6% (з 8,8% до 2,2%). У ма-
шинобудівній галузі зріс даний показник на 
53 968,1 млн грн за рахунок фізичних осіб – 
підприємців на 1 251,7 млн грн та юридичних 
осіб – на 52 716,4 млн грн. Тобто в 2017 р. по-
рівняно з 2013 р. на 3 097,1 млн грн маши-
нобудівна галузь України більше виробила 
продукції (товарів, послуг), аніж реалізувала. 
Протягом останніх п’яти років простежується 
зниження питомої ваги машинобудівної галу-
зі зі сплати податку на додану вартість, а саме  
на 1,6% (з 5,1% у 2013 р. до 3,5% у 2017 р.). 
Хоча у вартісному вираженні сплата податку 
на додану вартість по машинобудівній галузі 
зросла на 24 835,4 млн грн, у т. ч. по фізич-
них особах – підприємцям – на 378,3 млн грн  
та по юридичних особах – на 24 457,1 млн грн.

Окрім розрахунків із бюджетом із податку 
на додану вартість машинобудівні підприємства 
України, перебуваючи на загальній системі опо-
даткування, здійснюють декларування та спла-
ту з податку на прибуток. у табл. 4 наведено 
інформацію про структуру формування фінан-
сового результату до оподаткування та чистого 
прибутку (збитку) підприємства.
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У 2017 р. порівняно з 2013 р. спостерігаєть-
ся зменшення на 29,2% питомої ваги фінансо-
вого результату до оподаткування (прибутку) 
машинобудівної галузі в загальній сумі про-
мисловості з 40,3% до 11,1%. Так, у 2017 р. 
машинобудівна галузь спрацювала з позитив-
ним фінансовим результатом до оподаткування,  
що порівняно з 2013 р. пояснюється зростан-
ням на 4 243,1 млн грн даного показника.  
При цьому кількість підприємств, що отримали 
прибуток, зросла на 12,5% (з 65,2% у 2013 р. 
до 77,7% у 2017 р.), а кількість збиткових під-
приємств зменшилася з 34,8% до 22,3%. Так, 
фінансовий результат до оподаткування – при-
буток зріс на 167,5 млн грн серед великих під-
приємств, на 2 926,2 млн грн – середніх підпри-
ємств, на 1 149,4 млн грн – малих підприємств. 
Слід зазначити, що мікропідприємства у 2017 р. 

зі збитків (на рівні 5,0 млн грн у 2013 р.) ви-
йшли на прибуток у сумі 124,1 млн грн.

Розглядаючи показник чистого прибутку 
(збитку), слід звернути увагу на те, що промис-
ловість загалом спрацювала у 2013 р. зі збит-
ком, який становив 4 181,1 млн грн, однак за 
п’ять років ситуація кардинально змінилася: 
сумарний чистий прибуток промислових під- 
приємств становив 56 124, млн грн. У 2017 р. по-
рівняно з 2013 р. на 3 351,1 млн грн збільшився 
сумарний чистий прибуток машинобудівних під-
приємств (у т. ч. на 609 млн – великі підприємства,  
на 1 776,2 млн – середні підприємства,  
на 965,9 млн – малі підприємства: зокрема,  
із чистого збитку на рівні 25,7 млн грн у 2013 р. 
мікропідприємства вийшли на чистий прибуток 
у 2017 р. на рівні 73,8 млн грн). Збільшення 
сумарного чистого прибутку машинобудівних 

Таблиця 3
Співвідношення обсягів виробленої/реалізованої продукції (товарів, послуг)  

та доданої вартості за витратами виробництва суб'єктів господарювання  
машинобудівної галузі України за 2013–2017 рр.

Показник Роки
Показник (без урахуванням банків)

усього, у т. ч. фізичних осіб – підприємців юридичних осіб
Обсяг виробленої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання 

Промисловість

2013 1264071,1 17426,8 1246644,3
2014 1334068,4 17613,5 1316454,9
2015 1606440,7 22286,2 1584154,5
2016 1920255,3 31660,1 1888595,2
2017 2461939,0 41637,6 2420301,4

машинобудування

2013 139310,2 550,3 138759,9
2014 121350,8 583,9 120766,9
2015 135506,0 870,2 134635,8
2016 158933,0 1286,2 157646,8
2017 196375,4 1788,3 194587,1

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання 

Промисловість

2013 1493850,1 20758,6 1473091,5
2014 1567714,0 21099,1 1546614,9
2015 1917185,6 29650,2 1887535,4
2016 2343000,4 37304,5 2305695,9
2017 2862308,9 44540,0 2817768,9

машинобудування

2013 131379,6 649,3 130730,4
2014 113842,2 700,4 113141,9
2015 129652,3 1155,1 128497,2
2016 151536,5 1508,7 150027,8
2017 185347,7 1901,0 183446,8

Додана вартість за витратами виробництва суб'єктів господарювання 

Промисловість

2013 1038411,3 61266,3 977145,0
2014 1293595,5 59505,4 1234090,1
2015 1396286,2 67021,7 1329264,5
2016 1805589,1 102918,6 1702670,5
2017 2257297,4 157792,6 2099504,8

машинобудування

2013 53337,6 159,7 53177,9
2014 49459,1 165,8 49293,3
2015 52604,0 228,7 52375,3
2016 65133,6 349,1 64784,5
2017 78173,0 538,0 77635,0

Джерело: сформовано автором на основі [7; 8; 9]
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підприємств на 3 351,1 млн грн у досліджува-
ний період пояснюється за рахунок зростання 
на 8 423,5 млн грн (або на 13,2%) підприємств- 
дохідників і зменшення внеску збиткових підпри-
ємств на загальну суму 5 072,4 млн грн (або 13,2%).

Про ефективність роботи машинобудівних 
підприємств України можна говорити, викорис-
товуючи показники рентабельності операційної 
та всієї діяльності підприємств. У цілому рівень 
рентабельності операційної діяльності машино-
будівних підприємств у 2017 р. становив 9,8%, 
що на 3,2% більше порівняно з 2013 р. При цьому  
рентабельність основної діяльності була най-
вища для великих підприємств (17,6%), по-
мірною – середніх (6,8%) та малих (6,9%) 
підприємств, і найнижчою – для мікропідпри-
ємств – 3,7%. Аналізуючи рентабельність усієї 
діяльності підприємств машинобудівної галузі, 
необхідно звернути увагу на те, що її загаль-
ний показник у 2017 р. був на 1,2% вищим по-
рівняно з 2013 р. та становив 3,0%. При цьо-
му рентабельність усієї діяльності підприємств 
машинобудівної галузі була найвищою для 
великих (5,4%) та малих (4,5%) підприємств  
і найнижчою – для середніх підприємств (1,5%)  
та мікропідприємств (1,3%). Отже, у розрі-
зі кожної групи машинобудівних підприємств 
здебільшого переважає ефективність операцій-

ної діяльності підприємства над ефективністю 
всієї діяльності підприємств.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Урахо-
вуючи вищевикладене, у статті здійснено: аналіз 
динаміки суб’єктів господарювання машинобудів-
ної галузі України за 2013–2017 рр. з урахуван-
ням кількості найманих та зайнятих працівників 
та витрат на персонал; співвідношення обсягів 
виробленої/реалізованої продукції (товарів, по-
слуг) та доданої вартості за витратами виробни-
цтва суб'єктів господарювання машинобудівної 
галузі України; досліджено структуру форму-
вання фінансового результату до оподаткування  
та чистого прибутку (збитку), а також динаміку 
рентабельності операційної та всієї діяльності 
підприємств машинобудівної галузі України.

Перспективою подальших досліджень є чіт-
ке врахування з 2018 р. нової методології з роз-
межування класифікаційної групи підприємств 
та здійснення поглибленого аналізу фінансово-
господарської діяльності машинобудівних під-
приємств на макрорівні.
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Таблиця 4
Структура формування фінансового результату до оподаткування та чистого прибутку (збитку) 

підприємств машинобудівної галузі України за 2013–2017 рр.
 

Код за КВЕД-2010 Роки Показник

Підприємства, які 
одержали прибуток

Підприємства, які 
одержали збиток

у % фінансовий 
результат у % фінансовий 

результат

Фінансовий результат до оподаткування 

Промисловість B+C+D+E

2013 13698,3 63,3 81336,9 36,7 67638,6
2014 -166414,0 63,3 76253,3 36,7 242667,3
2015 -181360,9 72,9 90315,9 27,1 271676,8
2016 -7569,6 72,8 141475,3 27,2 149044,9
2017 87461,7 71,8 232213,1 28,2 144751,4

машинобудування 26+27+28+29+30

2013 5526,9 65,2 9597,8 34,8 4070,9
2014 -20501,5 64,7 9841,6 35,3 30343,1
2015 -12651,6 74,1 15950,6 25,9 28602,2
2016 1696,2 77,2 14522,4 22,8 12826,2
2017 9770,0 77,7 18965,6 22,3 9195,6

Чистий прибуток (збиток) підприємства 

Промисловість B+C+D+E

2013 -4181,1 62,3 64470,8 37,7 68651,9
2014 -178730,9 62,4 59910,7 37,6 238641,6
2015 -188267,9 72,6 75334,3 27,4 263602,2
2016 -24724,7 72,5 117202,7 27,5 141927,4
2017 56124,0 71,4 195352,2 28,6 139228,2

машинобудування 26+27+28+29+30

2013 2768,6 64,2 7178,8 35,8 4410,2
2014 -22380,2 63,7 7622,2 36,3 30002,4
2015 -15374,0 74,0 12946,4 26,0 28320,4
2016 -732,2 76,9 11773,7 23,1 12505,9
2017 6119,7 77,4 15602,3 22,6 9482,6

Джерело: сформовано автором на основі [10; 11]
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ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ  
ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ  

У ПРОМИСЛОВОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

SOME THEORETICAL ASPECTS OF THE FORMATION  
OF THE RESPONDING STRUCTURE OF CAPITAL INVESTMENT  

IN THE INDUSTRIAL ECONOMIC SECTOR

АНОТАЦІЯ
У статті проведено аналіз нормативної документації та нау- 

кової літератури щодо форм відтворення капітальних інвести-
цій. Виявлено, що сьогодні у багатьох офіційних документах 
прийнято досить спрощений підхід, тоді як науковці виказують 
більш ґрунтовну з теоретичного погляду позицію. Це стосується 
як наявності чітких формулювань кожної форми, так і принци-
пів їх розмежування. Встановлено загальні ознаки і відмінності 
різних форм відтворювальної структури капітальних інвести-
цій, що дає змогу забезпечити єдність підходу під час відне-
сення технічних заходів до тієї чи іншої форми, об’єктивність 
відображення відтворювальних процесів у планових та звітних 
матеріалах. На цих засадах надано чіткі формулювання кожної 
з них. Складено перелік основних робіт, характерних для тієї 
чи іншої форми відтворення.

Ключові слова: капітальні інвестиції, форми відтворення, 
відтворювальна структура, критерії розмежування, звітність.

АННОТАЦИЯ
В статье представлен анализ нормативной документа-

ции и научной литературы относительно форм воспроиз-
водства капитальных инвестиций. Выявлено, что сегодня во 
многих официальных документах принят достаточно упро-
щенный подход, тогда как ученые высказывают более обос- 
нованную с теоретической точки зрения позицию. Это касает- 
ся как наличия четких формулировок каждой формы, так и 
принципов их разграничения. Установлены общие признаки 
и особенности разных форм воспроизводственной струк-
туры капитальных инвестиций, что позволяет обеспечить 
единство подхода при отнесении технических мероприятий 
к той или иной форме, объективность отражения воспроиз-
водственных процессов в плановых и отчетных материалах. 
На этой основе даны четкие формулировки каждой из них. 
Составлен перечень основных работ, характерных для той 
или иной формы воспроизводства.

Ключевые слова: капитальные инвестиции, формы вос-
производства, воспроизводственная структура, критерии раз-
граничения, отчетность.

ANNOTATION
The article presents an analysis of regulatory documentation 

and scientific literature on the forms of reproduction of capital in-
vestments. It has been revealed that a rather simplified approach 
has been adopted in many official documents today, while scien-
tists express a more theoretical position from a theoretical point 
of view. This concerns both the availability of clear formulations of 
each form and the principles of their differentiation. The general 
signs and features of various forms of the reproductive structure 
of capital investments are established, which allows providing the 
unity of the approach when classifying technical measures to one 
form or another, objectiveness of reflection of reproduction pro-
cesses in planned and reporting materials. These main features 
are the following: consideration of the forms of reproduction from 
the standpoint of the enterprise; production of the main shops of 
the enterprise, which determine its production capacity as a whole; 
re-equipment of the leading units of the main workshops; change 
of basic elements of the leading units; project unity; significant re-
organization or expansion of the passive part of fixed assets. At the 
same time, such constructive elements of the leading aggregates, 
which determine its dimensions and production capacity, are clas-
sified as basic. Based on these principles, the reconstruction of ex-
isting enterprises, in particular, will include measures that involve 
changing the basic elements of the leading units of the main pro-
duction shops. Classical examples of such measures in the ferrous 
metallurgy are the reconstruction of blast furnaces with an inc- 
rease in their usable volume, the reconstruction of steel-smelting 
units with an increase in the capacity of converters. The proposed 
classification principles make it possible to ensure uniformity, an 
objectivity in reflecting reproduction processes in planning and re-
porting materials in assigning technical measures. On this basis, 
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clear formulations are given for each of them. A list of the main works, 
typical of one form or another of reproduction has been made.

Key words: capital investment, forms of reproduction, repro-
duction structure, criteria for differentiation, reporting.

Постановка проблеми у загальному вигляді  
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. Сталий розвиток держави, її ре-
гіонів, галузей та окремих суб’єктів господарюван-
ня визначається багатьма чинниками зовнішнього 
і внутрішнього впливу. Серед останніх важливе 
місце посідає необхідність оновлення основного 
капіталу підприємств за рахунок різних форм його 
розширеного відтворення, що є більш характер-
ним для сучасної економіки порівняно з простим 
відтворенням. Ця проблема є багатовекторною  
і потребує вирішення низки питань теоретичного, 
методологічного та практичного характеру.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які 
спираються автори. У різні періоди розвитку еконо-
мічної науки численні аспекти проблеми функціо-
нування, відтворення, ефективності використання 
основних засобів були предметом дослідження ба-
гатьох вітчизняних і зарубіжних учених – фахівців 
у цій галузі знань. Серед них такі відомі науковці, 
як В.П. Александрова, В.Я. Амбросов, Б.Є. Бачев-
ський, Т.Г. Бень, І.О. Бланк, Н.С. Герасимчук, 
Є.А. Іванов, В.П. Красовський, Т.Г. Маренич, 
О.С. Паламарчук, С.Ф. Покропивний, О.О. Решет-
няк, Т.С. Хачатуров, М.Г. Чумаченко, Н.О. Шура. 
Але навіть за глибокої вивченості зазначеної пробле-
ми залишаються питання, що потребують подаль-
шого вдосконалення, розвитку чи осучаснення. Зок- 
рема, це стосується уточнення понятійного апарату  
в контексті форм відтворення основного капіталу. 
Недостатня чіткість і загальний характер осно-
вних дефініцій, що використовуються для харак-
теристики відтворювальної структури капіталь-
них вкладень, неможливість відображення в них 
специфіки виробничого апарату різних галузей 
промисловості, а також відсутність єдиної думки 
із цього питання в нормативних документах та еко-
номічній літературі зумовлюють необхідність уточ-
нення сутності відповідних економічних категорій.

Формулювання цілей статті (постановка зав- 
дання). Метою дослідження є обґрунтування ба-
зових критеріїв розмежування форм розширеного 
відтворення основних засобів (нового будівництва, 
розширення, реконструкції, технічного переозб- 
роєння діючих підприємств) та надання на цих за-
садах більш чітких формулювань кожної з них.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Установлення раціонального співвід-
ношення між новим будівництвом, розширенням, 
реконструкцією та технічним переозброєнням 
діючих підприємств потребує передусім обґрун-
тування принципових відмінностей зазначених 
форм розширеного відтворення основних засобів.

У 80-ті роки, ще в період існування СРСР, 
цьому питанню приділялося в науковому серед-
овищі багато уваги [3–7], у тому числі й одним 

з авторів статті [8; 9]. Статистичні органи дер-
жави також надавали звітну інформацію за чо-
тирма формами, що чітко відображали відтво-
рювальну структуру основних засобів. Перехід 
до ринкової економіки, тривалий період знахо-
дження країни у кризовому стані декілька зміс-
тили пріоритети науки й практики, і сьогодні 
можна спостерігати таку картину:

– у навчальній економічній літературі, зокрема 
в [10–13], й досі називають зазначені вище чотири 
форми відтворення: нове будівництво, розширен-
ня, реконструкція, технічне переозброєння діючих 
підприємств, надаючи їм конкретні визначення;

– у законодавчих актах, зокрема у Господар-
ському та Цивільному кодексах України [1; 2],  
у контексті відтворення називаються певні тер-
міни без будь-якого надання їх сутності. З ана-
логічною ситуацією стикаємося, аналізуючи 
статистичні матеріали Державної служби ста-
тистики України [14; 15];

– у нормативних матеріалах, що регламенту-
ють процеси розроблення проектної документа-
ції на будівництво, визначення його вартості то- 
що [16; 17], представлений термінологічний апа-
рат містить основні визначення, що стосуються 
відтворювальної структури капітальних інвести-
цій, проте вони теж потребують уточнення;

– у сучасній науковій літературі бракує сис-
темних досліджень із цього питання.

На підтвердження вищезазначеного, перш за 
все, наведемо конкретний перелік термінів, що 
використовується у згаданих офіційних дже-
релах (табл. 1), хоча потрібно сказати, що є й 
багато інших нормативних документів, у яких 
присутні ці терміни.

Узагальнюючи проаналізовану офіційну ін-
формацію, зазначимо таке.

По-перше, поряд із назвами згаданих рані-
ше чотирьох класичних форм відтворення осно-
вного капіталу в різному сполученні використо-
вуються й інші терміни: «перепрофілювання»  
[1, ст. 318, п. 2], «поліпшення», «вдосконален- 
ня» [14, графа 6; 15, п. 7], яким узагалі не на- 
даються конкретні визначення. Окрім того, пе-
репрофілювання об’єктів частіше за все спра-
ведливо пов’язується з приватизаційними 
процесами (а не відтворювальними), оцінкою 
впливу на довкілля; вдосконалення ж активів 
може здійснюватися в межах будь-якої форми 
відтворення, тому не є доцільним його виокрем-
лення. Термін «поліпшення» має відношення 
виключно до земель, як це стає зрозумілим  
із роз’яснень до форми 2-інвестиції.

По-друге, не визначено чітко об’єкт, з яким 
пов’язуються всі перелічені терміни. Як бачимо 
з табл. 1, це й підприємство, й будівля, споруда, 
об’єкт будівництва, активи (оскільки не уточнено, 
які саме, будемо вважати, що маються на увазі нео- 
боротні активи). Виходить, що в один ряд, наприк- 
лад, можна поставити розширення підприємства  
у цілому і розширення якоїсь окремої його діль-
ниці, які за своїм масштабом, обсягом виконува-
них робіт, їхньою вартістю суттєво відрізняються,  
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що унеможливлює отримання об’єктивної карти-
ни щодо відтворення основного капіталу.

По-третє, не простежується розмежування між 
простим (капітальний ремонт) і розширеним (нове 
будівництво, реконструкція, технічне переосна-
щення) відтворенням, хоча за своїм економічним 
змістом ці форми принципово відрізняються.

По-четверте, виокремлення модернізації, 
на нашу думку, є недоцільним, оскільки вона 
може здійснюватися, наприклад, у період тех-
нічного переоснащення підприємств, поєднува-
тися з капітальним ремонтом, що в практичній 
діяльності часто й відбувається.

Нарешті, за такого вільного використання 
термінів, відсутності у багатьох випадках зміс-
товного їх наповнення не зрозуміло, як може за-
безпечуватися узгодженість проектних і звітних 
даних, що характеризують процеси відтворення.

Імовірно, такий поділ і вирішує якісь завдан-
ня, але практично унеможливлює визначення та 
аналіз відтворювальної структури капітальних 
інвестицій у традиційному її розумінні. Тому  
в контексті питання, що стосується процесів роз-
ширеного відтворення, на нашу думку, слід по-
вернутися до чотирьох класичних форм, надавши 
їм чіткі формулювання. Для цього попередньо 
визначимо критерії їх розмежування. При цьому 
концептуальний підхід, покладений нами в осно-
ву вирішення цього питання, полягає у врахуван-
ні ступеня участі різних об’єктів (безпосередньо 
чи непрямим чином) у виробництві продукції,  
що є предметом основної діяльності підприємства. 
Ілюстрацію викладених далі теоретичних наро-
бок авторів здійснено на прикладі металургійно-
го підприємства з повним технологічним циклом 
виробництва продукції (чавун, сталь, прокат).

Першочерговим, на нашу думку, є визначен-
ня об’єкта, відносно якого слід розглядати форми 
розширеного відтворення. Вважаємо, що таким 
об’єктом є підприємство, а отже, доцільно засто-
совувати терміни «нове будівництво», «розширен-
ня діючих підприємств», «реконструкція діючих 
підприємств», «технічне переозброєння діючих 

підприємств», які були раніше загальноприйня-
тими. Це перший критерій розмежування.

Підприємство є складною виробничою сис-
темою, що складається з низки структурних 
підрозділів, які, відповідно до притаманної їм 
функції, приймають неоднакову участь у вироб-
ництві продукції. Частина з них безпосередньо 
зайнята виробленням продукції основного ви-
робничого призначення, тобто продукції, яка 
визначає виробничу потужність як такого під-
розділу, так і підприємства у цілому. На мета-
лургійних підприємствах такими підрозділами 
(основними цехами) є доменний, сталеплавиль-
ний, прокатний цехи. Інші підрозділи (цехи) 
створюють нормальні умови для здійснення 
технологічного процесу. Звідси витікає другий 
критерій розмежування – перебудова і переоб-
ладнання основних цехів підприємства.

Своєю чергою, виробнича діяльність в основних 
цехах підприємства здійснюється із залученням 
різних видів обладнання, устаткування, певні види 
якого приймають безпосередню участь у виробни-
цтві основної продукції. Це так зване провідне об-
ладнання, провідні агрегати (надалі для спрощен-
ня будемо використовувати поняття «провідний 
агрегат»). Інше обладнання сприяє нормальному 
протіканню технологічного процесу. З огляду на 
зазначене, назвемо третій критерій розмежуван-
ня – переобладнання провідних агрегатів, в яких 
виконуються основні технологічні процеси й опера-
ції з виробництва продукції. При цьому виробничі 
потужності основних цехів та підприємства у ці-
лому визначаються саме потужностями провідних 
агрегатів. Провідними агрегатами в основних цехах 
металургійних підприємств є доменна, електроста-
леплавильна печі, конвертер, прокатний стан тощо.

Нарешті, різні конструктивні елементи провід-
ного агрегату по відношенню до основного техно-
логічного процесу, в якому вони задіяні, вельми 
нерівнозначні. У доменному виробництві, напри-
клад, такими елементами є фундамент, метало-
конструкції, власне доменна піч, засипний апарат, 
фурмений прилад, колошниковий пристрій, прист- 

Таблиця 1
Терміни, використовувані в офіційних документах у контексті відтворювальних процесів

Назва джерела Використовувані терміни
Господарський кодекс України  
[1, ст. 318, п. 2]

Будівництво, розширення, реконструкція, перепрофілювання 
об’єктів 

Цивільний кодекс України  
[2, ст. 875, п. 2]

Нове будівництво, капітальний ремонт, реконструкція (технічне 
переоснащення) підприємств, будівель, споруд

Склад та зміст проектної документації 
на будівництво [16, розділ 1, п. 3.2] 
Правила визначення вартості 
будівництва [17, розділ 1]

Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне 
переоснащення будинків, будівель, споруд (у розділі 1 обох 
документів) 
Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне 
переоснащення об'єктів будівництва (у п. 3.2)

Форма № 2-інвестиції (річна) «Звіт 
про капітальні інвестиції, вибуття й 
амортизацію активів» [14, графи 2, 5, 6]

Нові активи (графа 2), капітальний ремонт (графа 5); 
поліпшення, вдосконалення, реконструкція, модернізація (графа 6) 

Роз'яснення щодо форм державного 
статистичного спостереження № 2 – 
інвестиції (річна) [15, п.7]

Нові активи, капітальний ремонт; поліпшення, вдосконалення, 
реконструкція, модернізація, що містить витрати на розширення, 
реконструкцію, модернізацію, вдосконалення активів та 
поліпшення земель
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рій для виміру рівня шихти в печі та ін. Кожно-
му з перелічених конструктивних елементів при-
таманні певні функції. Процес же розплавлення 
шихти й одержання готового продукту (чавуну) 
здійснюється у власне доменній печі, внутрішні 
контури якої являють собою профіль печі. Ура-
ховуючи це, назвемо четвертий критерій – зміна 
базових елементів провідного агрегату. До базо-
вих будемо відносити такі конструктивні елемен-
ти провідного агрегату, якими визначаються його 
розміри і виробнича потужність.

Така перебудова основних цехів, за якої видо-
змінюються базові елементи провідних агрегатів, 
не є окремим нескладним заходом, а охоплює ці-
лий комплекс більш дрібних технічних заходів із 
заміни, модернізації, механізації й автоматизації 
виробництва, розширення асортименту і підви-
щення якості продукції, створення маловідход-
них та безвідходних технологій тощо. Виконання 
подібного роду робіт часто пов’язане з розширен-
ням виробничих площ і перебудовою пасивних 
елементів основних засобів. Цілком очевидно, що 
переобладнання активної і пасивної частин осно-
вних засобів, що включає безліч різноманітних 
технічних заходів, не може виконуватися без єди-
ної проектно-кошторисної документації. Тобто до 
названих вище критеріїв із певним припущен-
ням можна додати ще дві ознаки – ступінь пе-
реобладнання пасивної частини основних засобів 
і єдність проекту, які ні в якій мірі не можуть 
виступати визначальними під час віднесення за-
ходів до тієї чи іншої форми відтворення. Інши-
ми словами, перебудова і переобладнання базових 
елементів провідних агрегатів основних цехів до-
цільно вважати критеріями першого порядку, 
а пов’язана із цим перебудова пасивної частини 
основних засобів і єдність проекту – критеріями 
другого порядку. Останні дві ознаки ще більшою 
мірою відносяться до більш масштабних заходів, 
що передбачають уведення додатково до діючих 
нових провідних агрегатів нове будівництво.

Таким чином, за критеріям першого порядку 
утворюється певний логічний ланцюжок, згід-
но з якими формується перелік основних видів 
робіт, що є характерними для тієї чи іншої фор-
ми розширеного відтворення (рис. 1).

За умови врахування цих критеріїв до розши-
рення діючих підприємств, наприклад, буде відне-
сено введення додатково до діючих нових провідних 
агрегатів основного цеху, до реконструкції – змі-
ну базових елементів діючих провідних агрегатів,  
до технічного переозброєння – усі заходи, що не 
передбачають зміну базових елементів.

Таким чином, у визначеннях основних напря-
мів відтворювальної структури капітальних ін-
вестицій необхідно врахувати такі нові моменти:

– у визначенні розширення діючих підприємств  
наголосити, що це не тільки будівництво других  
і наступних черг діючого підприємства, нових 
основних цехів, а й додаткове введення нових про-
відних агрегатів в існуючих основних цехах;

– у визначенні реконструкції діючих підпри-
ємств відзначити як основну її ознаку зміну базо-
вих елементів провідних агрегатів основних цехів;

– під поняттям технічного переозброєння ді-
ючих підприємств об’єднати всі заходи з пере-
обладнання активної частини основних засобів 
(без зміни базових елементів провідних агре-
гатів основних цехів, розширення виробничих 
площ і збільшення робочих місць), активної  
і пасивної частин допоміжних цехів, що не охо-
плені проектами нового будівництва, розширен-
ня і реконструкції діючих підприємств.

Слід відзначити, що в економічній літературі,  
нормативних документах широко використо-
вується термін «модернізація», а в практичній 
діяльності в широких масштабах здійснюються 
роботи з модернізації обладнання. Враховуючи 
запропонований підхід до розмежування форм 
відтворення, характер і глибину здійснюва-
них під час модернізації робіт, уважаємо, що 
модернізація обладнання не є окремою само-
стійною формою відтворення основних засобів,  
а входить складовою частиною в реконструкцію  
і технічне переозброєння підприємств.

Виходячи з викладених вище позицій, уза-
гальнена класифікація робіт за формами відтво-
рення основних засобів представлена в табл. 2,  
а власно запропоновані їх визначення – у табл. 3.

Окрім того, потрібно відзначити, що в табл. 3  
наведено принципові визначення форм відтво-
рювальної структури капітальних інвестицій, 
які відображають обґрунтовані раніше головні 
особливості кожної з них. Але надані формулю-
вання сутності кожної форми будуть неповними, 
якщо не врахувати певні додаткові моменти.

Так, до реконструкції діючого підприємства 
також слід віднести:

– установку нових провідних агрегатів у це- 
хах основного виробничого призначення за-
мість застарілих і фізично зношених;

– будівництво нових цехів основного вироб-
ничого призначення (і пов’язане із цим ство-
рення виробничої інфраструктури) потужністю, 
що відповідає обсягу випуску кінцевої продук-
ції підприємства, замість об’єктів того ж при-

Рис. 1. Послідовність визначення головних критеріїв розмежування  
форм розширеного відтворення основного капіталу
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значення, що ліквідовуються, подальша екс-
плуатація яких є недоцільною;

– будівництво нових, розширення і перебудова 
існуючих будівель, споруд, передавальних прист- 
роїв цехів основного виробничого призначення.

Технічне переозброєння діючого підприємст-
ва включає впровадження нової техніки і тех-
нології, механізацію і автоматизацію виробни-
чих процесів, модернізацію і заміну застарілого 
і фізично зношеного обладнання новим, більш 
продуктивним, поліпшення організації і струк-
тури виробництва, усунення «вузьких» міст   
й інші технічні заходи.

До технічного переозброєння діючого під-
приємства належать також упровадження ав-
томатизованих систем управління і контроля, 
застосування різноманітних засобів зв’язку 

в управлінні виробництвом, модернізація та 
технічне переобладнання систем і установок  
з охорони навколишнього середовища, опалю-
вальних та вентиляційних систем, приєднання 
підприємств, цехів, установок до централізова-
них джерел тепло- і електроспоживання.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Застосування чітких критеріїв розмежування 
і формулювань форм розширеного відтворення 
основних засобів дасть змогу забезпечити на 
практиці єдиний підхід за віднесення технічних 
заходів до тієї чи іншої форми, об’єктивність 
та порівняність їх відображення в планових  
і звітних матеріалах, зважено розставляти ін-
вестиційні пріоритети, прискорювати швид-
кість здійснення інвестиційного процесу.

Таблиця 2
Перелік основних робіт за формами відтворення капітальних інвестицій

Форми відтворення Види робіт
Нове будівництво Будівництво нових підприємств

Розширення діючих 
підприємств

Будівництво других і наступних черг діючого підприємства
Будівництво нових цехів основного виробничого призначення (далі – основних цехів)
Додаткове введення нових провідних агрегатів в основних цехах

Реконструкція 
діючих підприємств

Будівництво нових основних цехів тієї ж потужності замість тих, що ліквідуються
Заміна морально застарілих і фізично зношених провідних агрегатів на нові
Переобладнання активної і пасивної частин основних засобів основних цехів зі 
зміною базових елементів провідних агрегатів

Технічне 
переозброєння 

діючих підприємств

Переобладнання активної частини основних засобів основних цехів без зміни базових 
елементів провідних агрегатів
Переоснащення і переобладнання допоміжних цехів, не пов’язане з реконструкцією

Таблиця 3
Формулювання понять розширеного відтворення основних засобів

Форми розширеного відтворення
Назва Формулювання поняття

Нове 
будівництво

Будівництво підприємств (першої черги), що здійснюється на нових площах і за 
затвердженим у встановленому порядку проектом до завершення будівництва і введення в 
дію на повну проектну потужність

Розширення 
діючих 

підприємств

Здійснюване за єдиним проектом будівництво других і наступних черг діючого підприємства, 
додаткових виробничих комплексів, а також будівництво нових цехів основного виробничого 
призначення або розширення існуючих цехів основного виробничого призначення за 
рахунок додаткового будівництва (введення, установки) нових провідних агрегатів із 
будівництвом за необхідності нової або розширенням діючої виробничої інфраструктури на 
території діючого підприємства або майданчиках, що примикають до неї

Реконструкція 
діючих 

підприємств

Здійснення за єдиним проектом перебудови і переобладнання цехів основного виробничого 
призначення, що включає переобладнання активної частини основних засобів зі зміною 
базових елементів провідних агрегатів, і пов’язана із цим суттєва перебудова пасивної 
частини основних засобів цих цехів (без будівництва нових і розширення діючих цехів 
основного виробничого призначення, але з будівництвом за необхідності нових і розширенням 
діючих об’єктів виробничої інфраструктури), із заміною морально застарілого і фізично 
зношеного обладнання більш досконалим, установкою нового додаткового обладнання, 
усуненням диспропорцій у розвитку основних і допоміжних цехів і обслуговуючих хазяйств, 
розширенням асортименту і підвищенням якості продукції, створенням маловідходних 
технологій і безвідходних виробництв, поліпшенням умов і безпеки праці, а також 
здійснення інших заходів із технічного переозброєння виробництва, що виконуються у 
складі робіт з реконструкції 

Технічне 
переозброєння 

діючих 
підприємств

Здійснення за проектами і кошторисами на окремі об’єкти і види робіт переобладнання 
активної частини основних засобів цехів основного виробничого призначення (без зміни 
базових елементів провідних агрегатів, розширення існуючих виробничих площ) без зміни 
або за незначної зміни пасивної частини основних засобів цих цехів, а також переобладнання 
і перебудова активної і пасивної частин основних засобів виробничої інфраструктури, що 
не входить до складу реконструкції
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АНОТАЦІЯ
Розглянуто активізацію аграрних підприємств як спосіб по-

силення можливостей структурних підрозділів аграрного під-
приємства. Це спосіб базується на системному виконанні дій 
із застосуванням діджиталізаційних інструментів, зокрема за 
допомогою поглибленого використання діджитал-маркетингу, 
діджитал-логістики, діджитал-управління виробництвом та ка-
драми. Досліджено бізнес-індекс українського агросектору, за 
допомогою якого оцінено ситуацію в агросекторі виробниками 
в поточному році та на майбутнє. Проаналізовано динаміку екс-
порту та імпорту товарів до (з) країн СНД та ЄС, загальний та 
агропродовольчий експорт та імпорт з (в) України, сільськогос-
подарської продукції господарств усіх категорій (продукція рос-
линництва та тваринництва), а також проведено оцінку індексу 
сільськогосподарської продукції по регіонах. Оцінено перспек-
тиви застосування активізаційних інструментів для підвищення 
ефективності використання всіх видів ресурсів, завдяки чому 
формуватимуться умови для збільшення потенціалу та підви-
щення конкурентоздатності аграрного підприємства.

Ключові слова: аграрний сектор, експорт, імпорт, сіль-
ськогосподарська продукція, зовнішньоторговельна діяльність.

АННОТАЦИЯ
Рассмотрена активизация аграрных предприятий как 

способ усиления возможностей структурных подразделений 
аграрного предприятия. Это способ базируется на систем-
ном выполнении действий с применением диджитализаци-
оных инструментов, а частности с помощью углубленного 
использования диджитал-маркетинга, диджитал-логистики, 
диджитал-управления производством и кадрами. Исследован 
бизнес-индекс украинского агросектора, с помощью которого 
оценена ситуация в агросекторе производителями в текущем 
году и на будущее. Проанализирована динамика экспорта  
и импорта товаров в (из) стран СНГ и ЕС, общий и агропродо-
вольственный экспорт и импорт из (в) Украины, сельскохозяй-
ственной продукции хозяйств всех категорий (продукция рас-
тениеводства и животноводства), а также проведена оценка 
индекса сельскохозяйственной продукции по регионам. Оце-
нены перспективы применения активизационных инструмен-
тов по повышению эффективности использования всех видов 
ресурсов, благодаря чему будут формироваться условия для 
увеличения потенциала и повышения конкурентоспособности 
аграрного предприятия.

Ключевые слова: аграрный сектор, экспорт, импорт, сель-
скохозяйственная продукция, внешнеторговая деятельность.

ANNOTATION
The activation of agrarian enterprises as a way of strengthening 

the capabilities of structural subdivisions of an agrarian enterprise 
is considered. This method is based on the systematic execution of 
actions using the digital instruments. In particular, with the help of 
advanced use of digital-marketing, logistics, production and person-
nel management. The business index of the Ukrainian agro-sector 

was studied with the help of which the situation in agricultural sector 
is estimated by producers in the current year and for the future. The 
dynamics of export and import of goods to (from) the CIS and the 
EU was analyzed, general and agro-food export and import from 
(in) Ukraine, agricultural products of farms of all categories (crop 
and livestock production), as well as an assessment of the agricul-
tural product index by region was made. The perspectives for using 
activation tools to increase the efficiency of utilization of all types 
of resources are assessed, thereby creating the conditions for in-
creasing the capacity and strengthening the competitiveness of the 
agrarian enterprise. Analysis of the results of functioning of agrarian 
industry in general and in regions is an integral part of economic 
research aimed at finding ways to improve the efficiency of both 
agrarian enterprises and agrarian complex as a whole. In the pro-
cess of analysis of the agrarian sector, its condition was assessed, 
factors that negatively or positively influence the rapid activation de-
velopment are determined, the reserves of improving the results of 
housekeeping are sought. The need for activating development of 
the agro-industrial complex (AIC) is one of the key problems that 
can not only change the nature of production activity, management, 
marketing and logistics, but also fill it with a new sense and practi-
cal content. Modern informational and communicative conditions for 
conducting agrarian business require an expanded reproduction of 
the agrarian enterprises' activating potential on a digital basis, which 
efficiency must be ensured by continuous innovation activities and 
activation strategies. The business index of the Ukrainian agro-sec-
tor was studied with the help of which the situation in agro-sector is 
estimated by producers in the current year and for the future. The 
dynamics of export and import of goods to (from) the CIS and the 
EU was analyzed, general and agro-food export and import from (in) 
Ukraine, agricultural products of farms of all categories (crop and 
livestock production), as well as an assessment of the agricultural 
product index by region was made.

Key words: agricultural sector, export, import, agricultural 
products, foreign trade activity.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Активність аграрного 
сектору нині розглядається як наслідок ста-
більної діяльності в минулому, яка є головною 
умовою розвитку аграрних підприємств у май-
бутньому. Активність підприємницького бізне-
су аграрних підприємств посилюється за умов 
активізації та створення сприятливих умов  
у зовнішньому середовищі.

Підвищення ефективності роботи аграрно-
го сектору пропонується здійснювати протя-
гом певного періоду часу на базі інтенсивного 
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впровадження діджиталізації аграрних 
підприємств. Як процес, що триває певний 
проміжок часу, активізація потенціалу 
аграрного підприємства має певні характе-
ристики: мету, швидкість, характер, обсяг 
додаткових завдань, кваліфікація персона-
лу вплив на структуру та результат діяль-
ності підприємства, зміст яких докладно 
розкрито в роботі, тощо.

Активізація аграрних підприємств роз-
глядається як посилення зусиль структур-
них підрозділів аграрного підприємства 
щодо системного виконання дій із застосу-
ванням діджиталізаційних інструментів, а 
також за допомогою поглиблення діджитал- 
маркетингу, діджитал-логістики, діджитал-
виробництва та діджитал-управління. Засто- 
сування активізаційних інструментів під-
вищить ефективність використання ресур-
сів, завдяки чому формуються умови для 
підвищення активізаційного потенціалу 
аграрного підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної 
проблеми і на які спирається автор. Аналі-
зом аграрного сектору та виявленням осно-
вних тенденції його активізації займалися 
такі вітчизняні вченні: В.Г. Андрійчук [1],  
Л.М. Болдирєва [2], Ф.А. Важинський [3],  
І.П. Ковальчук [4], С.В. Козловський [5], 
І.О. Маркіна [6], Ю.М. Маханьова [7], Н.В. По- 
прозман [8], В.А. Самофатова [9] та ін.

Виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми, котрим при-
свячується означена стаття. В умовах 
інформатизаційно-комунікативного та 
економічного розвитку аграрних підпри-
ємств з’явився великий інтерес до під-
вищення діджиталізації кожного відділу та 
департаменту, зокрема за допомогою погли-
бленого використання діджитал-маркетингу, 
діджитал-логістики, діджитал-управління 
виробництвом та кадрами.

Сьогодні є актуальним вирішення питань до-
слідження, аналізу та оцінки аграрного бізнес-
клімату, який призводить до активізації біз-
нес-середовища не тільки окремого аграрного 
підприємства, а й аграрного сектору.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Головною метою цієї роботи є дослід- 
ження сучасного стану аграрного бізнес-клімату  
в умовах активізації бізнесу.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Аграрний сектор є однією з перспек-
тивних галузей України, це помітний гравець на 
світовому аграрному ринку, джерело валютної 
виручки для держави – 8% ВВП та офіційні ро-
бочі місця для 15% населення України.

Зовнішньоторговельні операції з товарами 
в 2017 р. Україна здійснювала з партнерами  
з 223 країн світу. Експортували товари до 201 краї- 
ни світу, імпортували – із 206 країн. Кількість 

підприємств, що здійснювали зовнішню торгів-
лю товарами, становила в експорті 16,5 тис. оди-
ниць, в імпорті – 27,1 тис. одиниць (рис. 1).

Експорт товарів у 2017 р. становив 
43,3 млрд дол. США та збільшився на 19,0% 
проти обсягу 2016 р. і на 13,5% проти обся-
гу 2015 р., імпорт товарів – 49,6 млрд дол.  
та збільшився на 26,4% і на 32,2% відповідно. 
Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами 
становило 6,3 млрд дол. (позитивне у 2015 р. – 
0,6 млрд дол.).

Утворення негативного сальдо зумовлене 
перевищенням обсягів імпорту над обсягами 
експорту товарів. На формування від’ємного 
сальдо вплинули окремі товарні групи: па-
лива мінеральні, нафта і продукти її пере-
гонки (-10,9 млрд дол.), механічні машини 
(-4,0 млрд дол.), засоби наземного транспор-
ту, крім залізничного (-3,8 млрд дол.), пласт-
маси, полімерні матеріали (-2,0 млрд дол.), 
фармацевтична продукція та електричні ма-
шини (по -1,6 млрд дол.). Динаміка експорту 
товарів до країн СНД із 2015 р. зменшилася  
на 889,7 млн дол. США, зменшення зумовлене 
політично-правовими чинниками (рис. 2).

Рис. 1. Кількість підприємств, що здійснюють 
зовнішньоторговельну діяльність 

Джерело: складено на основі [15–17]
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Найсуттєвіші експортні поставки серед країн 
ЄС здійснювалися до Польщі – 6,3% від загаль-
ного обсягу експорту (чорні метали, електричні 
машини, руди, шлак і зола), Італії – 5,7% (чорні 
метали, зернові культури, жири та олії тваринного 
або рослинного походження) та Німеччини – 4,1% 
(електричні машини, насіння і плоди олійних рос-
лин, одяг та додаткові речі до одягу, текстильні); 
серед інших країн: до Російської Федерації – 9,1% 
(чорні метали, механічні машини, продукти неор-
ганічної хімії), Туреччини – 5,8% (чорні метали, 
насіння і плоди олійних рослин, зернові культури)  
та Індії – 5,1% (жири та олії тваринного або рос-
линного походження, зернові культури, механічні 
машини).

Частка країн ЄС порівняно з 2016 р. збіль-
шилася і становила в експорті 40,5%, в імпор-
ті зменшилася і становила 41,9% (у 2015 р. –  
34,1% та 40,9%) (рис. 3). Найбільші надхо-
дження серед країн ЄС здійснювалися з Німеч-
чини – 11,0% від загального обсягу імпорту 
(механічні машини, палива мінеральні, нафта 
і продукти її перегонки, засоби наземного тран-
спорту, крім залізничного), Польщі – 7,0% (па-
лива мінеральні, нафта і продукти її перегон-

ки, механічні машини, пластмаси, полімерні 
матеріали) та Італії – 3,3% (механічні машини, 
фармацевтична продукція, електричні маши-
ни); серед інших країн: із Російської Федера-
ції – 14,5% (палива мінеральні, нафта і продук-
ти її перегонки, добрива, механічні машини), 
Китаю – 11,4% (електричні та механічні маши-
ни, пластмаси, полімерні матеріали) та Білору-
сі – 6,5% (палива мінеральні, нафта і продук-
ти її перегонки, засоби наземного транспорту, 
крім залізничного, добрива).

Протягом останніх років основні позиції 
українського експорту залишилися майже не-
змінними. У структурі товарного експорту  
в 2017 р. переважали чорні метали – 20,0%  
від загального обсягу експорту, зернові куль-
тури – 15,0%, жири та олії тваринного або 
рослинного походження – 10,6%, руди, шлак  
і зола – 6,3%, електричні машини – 5,9%, на-
сіння і плоди олійних рослин – 4,8% та меха-
нічні машини – 4,0%. У 2017 р. збільшився екс-
порт окремих товарів: феросплавів – на 57,1%, 
руд та концентратів залізних – на 41,6%, труб 
із ливарного чавуну та чорних металів – на 
40,5%, чавуну переробного – на 33,9%, м’яса 

Рис. 2. Динаміка експорту товарів до країн СНД та ЄС
Джерело: розраховано автором на основі [15–17]
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Рис. 3. Зовнішня торгівля України з країнами СНД та ЄС 
Джерело: складено автором на основі [15–17]

 



124

Випуск 2(13) 2019

Класичний приватний університет

та їстівних субпродукти свійської птиці – на 
33,2%, цукру білого – на 21,7%, лісоматеріалів 
оброблених – на 16,7%, олії соняшникової – на 
15,9%, кукурудзи – на 12,7%, сигарет, цигарок 
із умістом тютюну – на 12,5% прокату готового 
чорних металів – на 11,3%, ячменю – на 6,7%

У структурі імпорту товарів значна частка 
традиційно припадала на палива мінеральні, 
нафту і продукти її перегонки – 23,6%. Імпорт 
механічних машин становив 11,7%, електрич-
них машин – 8,3%, засобів наземного транспор-
ту, крім залізничного, – 8,0%, пластмас, полі-
мерних матеріалів – 5,0% та фармацевтичної 
продукції – 3,6% (рис. 4).

У 2017 р. спостерігалося збільшення імпор-
ту окремих товарів: нафти або нафтопродук-
тів сирих – у 2,5 рази, вугілля кам’яного –  
на 87,3%, руди та концентратів марганце-
вих – на 69,3%, добрив мінеральних або хіміч-
них, азотних – на 56,1%, коксу і напівкоксу 
з кам’яного вугілля – на 52,8%, автомобілів 
вантажних – на 51,2%, газу природного –  
на 47,3%, автомобілів легкових – на 44,2%, 
прокату готового чорних металів – на 39,3%, 
добрив мінеральних або хімічних із умістом 
двох чи трьох поживних елементів та трак-
торів – на 33,9%, машин та обладнання для 
сільськогосподарських, садових або лісогоспо-
дарських для підготовки або обробітку ґрунту –  
на 31,3%, нафтопродуктів – на 27,3%, дизель-
ного палива – на 26,6%, телевізорів – на 19,2%,  
комбайнів зернозбиральних – на 14,1%, насін-
ня соняшника – на 11,8%, риби свіжої, охолод- 
женої або мороженої – на 10,7%, лікарських 
засобів – на 10,6%.

У 2017 р. індекси середніх цін становили  
в експорті 115,9%, в імпорті – 114,0%, фізич-
ного обсягу – відповідно 102,7% та 110,9%. 
Найактивніше здійснювали експортно-імпортні 
операції підприємства м. Києва, Дніпропетров-
ської, Донецької, Київської, Запорізької, Львів-
ської, Одеської, Полтавської, Харківської, За-
карпатської, Миколаївської та Волинської 
областей.

Основними торговельними партнерами 
України в експорті серед країн ЄС можна від-
значити Велику Британію – 5,5% від загаль-
ного обсягу експорту (послуги повітряного, 
залізничного транспорту, комп’ютерні, інфор-
маційні, професійні та консалтингові послу-
ги), Німеччину – 5,0% (послуги для перероб-
ки товарів із метою реалізації за кордоном, 
повітряного транспорту, комп’ютерні послуги, 
автомобільного транспорту), Польщу – 2,8% 
(послуги для переробки товарів із метою реа-
лізації за кордоном, автомобільного, повіт- 
ряного, морського, залізничного транспорту)  
та Кіпр – 2,6% (послуги залізничного транспор-
ту, комп’ютерні, послуги, пов’язані з торгівлею, 
та посередницькі послуги, інші допоміжні та 
додаткові транспортні послуги, професійні та 
консалтингові). Серед інших країн значна част-
ка українського експорту послуг припадає на 
Російську Федерацію – 31,9% (послуги трубо-
провідного, залізничного транспорту, телекому-
нікаційні, наукові та технічні, інші допоміжні 
та додаткові транспортні послуги), США – 7,9% 
(комп’ютерні послуги, повітряного транспорту, 
інформаційні послуги, професійні та консалтин-
гові послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю), 
Швейцарію – 7,1% (послуги для переробки това-
рів із метою реалізації за кордоном, комп’ютерні 
послуги, морського транспорту, інші допоміжні 
та додаткові транспортні послуги) та Об’єднані 
Арабські Емірати – 2,1% (послуги залізничного, 
повітряного, морського транспорту).

Зовнішня торгівля відіграє важливу роль 
в економіці України. Тенденцією протягом 
2012–2016 рр. було скорочення виручки від екс-
порту товарів з одночасним скороченням експор-
ту агропромислової продукції. Незважаючи на 
загальний негативний тренд, у 2017 р. спостеріга-
лося зростання експорту, у тому числі на сільсько-
господарську продукцію. За 2017 р. загальний 
експорт продукції становив 43,3 млрд дол. США,  
що на 19% більше, ніж у 2016 р. Станом  
на першу половину 2018 р. загальний експорт про-
дукції з України становив 23,3 млрд дол. США,  

Рис. 4. Динаміка імпорту товарів із країн СНД та ЄС
Джерело: розраховано автором на основі [15–17]
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що на 3% менше порівняно з аналогічним пері-
одом минулого року.

Динаміка агропродовольчого експорту де-
монструвала аналогічний тренд, як і решта 
експортних товарів, проте темп скорочення аг-
ропродовольчого експорту були меншими, ніж 
загального, і, незважаючи на спад після кри-
зових 2012–2013 рр., зростання поставок спо-
стерігалося вже в 2016 р. Історично рекордний 
обсяг агропродовольчого експорту спостерігався 
в 2012 р. – 17,9 млрд дол. США. Рекордного 
показника майже вдалося досягнути в 2017 р.: 
експорт становив 17,8 млрд дол. США (рис. 5).

За останні п’ять років частка продукції АПК 
у структурі експортної виручки України зросла 
з 27% у 2013 р. до 41% у 2017 р. За результата-
ми першої половини 2018 р. частка агропродо-
вольчої продукції становила 36,5%. Проте вар-
то зазначити, що основу аграрного експорту все 
ще становить експорт сировини, а саме продук-
ція рослинного походження: пшениця, кукуру-
дза, ячмінь та соєві боби. Частка цієї продукції 
у структурі становить порядку 55%.

За результатами 2018 р. зовнішньоторго-
вельний обіг товарами АПК між Україною та 
країнами ЄС збільшився на 11,4% порівня-
но з 2017 р. та сягнув понад $9 млрд, з яких 
$6,3 млрд припадає на український аграрний 
експорт. Український експорт продукції АПК 
до країн ЄС продовжує демонструвати щоріч-
не зростання: у 2016 р. він був трохи більше  
ніж $4 млрд, у 2017 р. – $5,8 млрд, а за ре-
зультатами 2018 р. він перевищує $6,3 млрд.  
Така динаміка чітко демонструє успішність Уго-
ди про ЗВТ між Україною та ЄС у сфері АПК. 
Це дає підстави говорити про те, що українські 
виробники є конкурентоспроможними на рин-
ках європейських країн і можуть успішно екс-
портувати свою продукцію відповідно до найви-
щих стандартів безпечності та якості.

Першу позицію в аграрному експорті зай- 
має соняшникова олія, обсяг її реалізації  

за січень-червень 2018 р. становив 2,2 млрд дол. 
США. Україна вже декілька років поспіль є 
світовим лідером із виробництва й експорту со-
няшникової олії. Решту ключових позицій за-
ймають зернові культури (кукурудза, пшениця, 
ячмінь), а також олійні (соєві боби) і продук-
ти переробки олійних (макуха соняшникова).  
Ці продукти становлять 82% усього експорту 
агропродовольчих продуктів з України.

Основним ринком збуту української сіль-
ськогосподарської продукції залишається ри-
нок Азії, котрий дещо зменшив частку в струк-
турі українського експорту із 48% у 2016 р.  
до 45% у 2017 р. Основними країнами-партнерами 
з Азії в 2017 р. виступали Індія, Туреччина і Ки-
тай. На другому місті – країни ЄС із часткою 32%,  
де головними партнерами є Нідерланди, Іспанія 
та Італія. Трійку лідерів замикають країни Аф-
рики – 14%. Основними партнерами з Африки 
є Єгипет, Туніс і Марокко.

Імпорт після кризових 2012–2013 рр. також 
демонстрував спад. Проте починаючи з 2016 р. 
спостерігається нарощення імпортних закупок 
Україною, як усієї продукції, так і агропродоволь-
чої. У 2017 р. імпорт продукції АПК зріс на 10,5%  
порівняно з 2016 р. і досяг 4,3 млрд дол. США. 
За перші шість місяців 2018 р. загальний ім-
порт становив 25,7 млрд дол. США, що на 4% 
менше порівняно з аналогічним періодом мину-
лого року. Імпорт агропродовольчої продукції  
за цей період зріс на 20% і становив 2,4 млрд дол. 
США (рис. 6). Серед аграрного імпорту України 
першу позицію займає насіння соняшнику, за 
січень-червень 2018 р. обсяг закупівель стано-
вив 213,3 млн дол. США. На другому місці зна-
ходиться риба морожена (159,9 млн дол. США), 
а на третьому – кукурудза (108,6 млн дол. 
США). Замикає Топ-10 продуктів аграрного ім-
порту олія пальмова: обсяг імпорту за першу 
половину 2018 р. становив 75,4 млн дол. США. 
Частка топ-10 продуктів агропродовольчого ім-
порту України становить 47%.

Рис. 5. Загальний та агропродовольчий експорт  
з України за 2012–2018 рр., млрд дол. США

Джерело: розраховано автором на основі [12–18]
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Серед аграрного імпорту України пер-
шу позицію займає насіння соняшника:  
за січень-червень 2018 р. обсяг закупівель стано-
вив 213,3 млн дол. США. На другому місці зна-
ходиться риба морожена (159,9 млн дол. США), 
а на третьому – кукурудза (108,6 млн дол. США).  
Замикає Топ-10 продуктів аграрного імпор-
ту олія пальмова: обсяг імпорту за першу по-
ловину 2018 р. становив 75,4 млн дол. США. 
Частка Топ-10 продуктів агропродовольчого ім-
порту України становить 47%. Останніми ро-
ками Україна нарощує імпорт із Польщі, яка 
займаю першу сходинку у структурі агропро-
довольчого імпорту України. За першу полови- 
ну 2018 р. імпорт із зазначеної країни стано- 
вив 214,1 млн дол. США. На другій позиції зна-
ходиться Німеччина – 208,9 млн дол. США,  
а третє місце займає Туреччина – 194 млн дол. 
США. Сумарно Топ-10 країн-постачальниць агро-
продовольчої продукції в Україну займають 54% 
всього агропродовольчого імпорту України.

Проаналізуємо продукцію сільського господар-
ства (табл. 1). Продукція господарств усіх категорій 
із 2010 р. збільшується з кожним роком, перелом-
ними стали 2015 та 2017 рр. У 2017 році порівняно 
з 2016 р. зменшилася на 5 483,5 млн грн, а порів-
няно з 2018 р. збільшилася на 19 413,9 млн грн. 
У загальній частці продукції сільського господарст- 
ва збільшується продукція рослинництва.

Продукція сільського господарства збіль-
шується, продукція рослинництва коливними 
темпами змінює свою частку продукції, про-
дукція тваринництва за останні три роки збіль-
шується. Продукція сільського господарства 
господарств населення збільшується посту-
пово, продукція рослинництва збільшується, 
продукція тваринництва в 2018 р. порівняно  
з 2017 р. зменшилася на 703,4 млн грн. Індек-
си сільськогосподарської продукції по регіонах  
(у % до відповідного періоду попереднього року) 
представлено на рис. 7.

Аналізуючи індекс сільськогосподарської 
продукції по регіонах, бачимо, що на першому 
місці в 2018 р. Черкаська область (23) порів-
няно з минулими роками, на другому місці – 
Полтавська (16) із невеликим розривом у 0,9%,  
на третьому – Київська область (10).

На четвертому місці Чернігівська область (25),  
на п’ятому – Житомирська область (6), сьому 
позицію розділяють між собою Сумська (18) та 
Кіровоградська (11) області, на восьмому місці 
Вінницька область (2), на дев’ятому – Хмель-
ницька область (22), десяте місце розділили дві 
області – Рівненська (17) та Миколаївська (14),  
одинадцяте місце розділили між собою три об-
ласті: Чернівецька (24), Львівська (13), Луган-
ська (12), дванадцяте місце розділили між собою 
чотири області з мінімальною різницею між со-
бою: Закарпатська (7), Харківська (20), Терно-
пільська (19), Волинська (3), тринадцяте місце 
розділили між собою три області: Дніпропетров-
ська (4), Івано-Франківська (9), Одеська (15),  
чотирнадцяте – Херсонська область (21), 
п’ятнадцяте місце займає Донецька область (5) 
і шістнадцяте – Запорізька область (8).

Проведемо дослідження бізнес-індексу україн-
ського агросектору – індикатору, що відображає 
суб'єктивні оцінки поточної ситуації в агросек-
торі виробниками, а також їх очікування щодо 
умов ведення бізнесу на наступний рік (рис. 8).

Дослідження вказує, зокрема, на подаль-
ше поліпшення рівня забезпеченості технікою  
та обладнанням (38,8 пункти). Також пози-
тивно оцінюються перспективи щодо збіль-
шення розміру підприємств (25,1 пункти). 
Найбільше погіршилася оцінка рівня при-
бутку: з 38,5 у лютому 2018 р. до поточ- 
них 19,4 пункти, зокрема через зростання со-
бівартості та недостатню державну підтрим- 
ку (-36,5 та -27,8 пункти відповідно). Варто 
відзначити значне поліпшення оцінок полі-
тичних та економічних рамкових умов.

Рис. 6. Загальний та агропродовольчий імпорт  
в Україну за 2012–2018 рр. млрд дол. США

Джерело: розраховано автором на основі [12–18]
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Регіональні відмінності між оцінками біз-
нес-індексу українського агросектору залиша-
ються досить незначними. У південних і пів-
нічно-східних регіонах України оцінки є дуже 
позитивними: 46,9 і 42,9 пункти відповідно. 
Найнижчу оцінку бізнес-індексу дали виробни-
ки із західних регіонів – на рівні 33,1 пункти.

Ураховуючи масштаби виробництва, як і очіку-
валося, представники холдингових структур оці-
нили бізнес-індекс найвище – на рівні 55,1 пунк- 
ти. Крім того, його дуже позитивно оцінили ви-
робники із земельним банком більше 5 тис. га – 
на рівні 50,2 пункти. Цікавим є факт постійно-
го та стрімкого зростання оцінки бізнес-клімату 
протягом останнього року виробниками із земель-

ним банком менше ніж 5 тис. га – з 1,7 до поточ- 
них 48,5 пункти. Оцінка бізнес-індексу особис-
тими селянськими господарствами (з 24,4 пунк-
тами) знову стала найнижчою. Аграрний бізнес-
клімат поліпшився, головним чином, завдяки 
оцінці поточної економічної ситуації в країні.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Таким 
чином, аграрна індустрія зазнає значних іннова-
ційних змін. Вона є й залишиться актуальним та 
пріоритетним видом діяльності в Україні. Проа-
налізовані показники стану сільського господар-
ства свідчать, що ця галузь на відміну від про-
мисловості має позитивну динаміку розвитку. 
Особливістю сучасного аграрного виробництва 

Таблиця 1
Продукція сільського господарства, млн грн* 
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2010 187526,1 120591,4 66934,7 90792,0 64860,6 25931,4 96734,1 55730,8 41003,3

2011 225381,8 157561,9 67819,9 117110,9 89572,9 27538,0 108270,9 67989,0 40281,9

2012 216589,8 145843,6 70746,2 110071,7 80462,6 29609,1 106518,1 65381,0 41137,1

2013 246109,4 172131,2 73978,2 133683,1 101297,0 32386,1 112426,3 70834,2 41592,1

2014 251427,2 177707,9 73719,3 139058,4 105529,5 33528,9 112368,8 72178,4 40190,4

2015 239467,3 168439,0 71028,3 131918,6 99584,7 32333,9 107548,7 68854,3 38694,4

2016 254640,5 185052,1 69588,4 145119,0 113392,6 31726,4 109521,5 71659,5 37862,0

2017 249157,0 179474,6 69682,4 140535,2 108601,1 31934,1 108621,8 70873,5 37748,3

2018 268570,9 198685,0 69885,9 157561,1 124720,1 32841,0 111009,8 73964,9 37044,9

*Тут і далі дані за 2010–2018 рр. наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Рес-
публіки Крим, м. Севастополя, а також за 2014–2018 рр. без урахування частини тимчасово окупованих 
територій у Донецькій та Луганській областях.
Джерело: складено на основі [10–18]

Рис. 7. Індекси сільськогосподарської продукції по регіонах
Джерело: розраховано автором на основі [15–18]
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Рис. 8. Аграрний бізнес-клімат в Україні 
Джерело: складено автором на основі [19]
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України є переважання галузі рослинництва в 
сільськогосподарських підприємствах, а галузі 
тваринництва – у господарствах населення. Про-
ведене дослідження дало змогу проаналізувати 
сучасний стан аграрного сектору через порівнян-
ня показників аргопродовольчого експорту та 
імпорту, динаміку імпорту та експорту з (в) кра-
їн СНД та ЄС, оцінено індекс сільськогосподар-
ської продукції по регіонах, а також дослідити 
галузеву структуру аграрного сектору України.

Можна стверджувати, що основним пріоритет-
ним напрямом розвитку аграрного сектору є ді-
джиталізація структурних підрозділів аграрного 
підприємства та аграрного комплексу у цілому.
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СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ РЕКРУТИНГУ В СИСТЕМІ  
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

THE ESSENCE AND SIGNIFICANCE OF THE RETRIEVAL IN THE 
MANAGEMENT SYSTEM OF THE PERSONNEL OF THE ENTERPRISE

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено актуальній проблемі, яка постала не 

лише перед керівниками підприємств регіонального рівня, 
а й держави у цілому, а саме забезпечення вітчизняних під-
приємств персоналом необхідної кваліфікації з відповідними 
знаннями та вміннями. Цьому процесу має сприяти ефективна 
система добору та підбору персоналу. Досліджено зарубіжний 
досвід розвинених країн, таких як США та Японія. Дослідження 
показали, що цьому питанню в зарубіжних країнах приділяєть-
ся значна увага, оскільки саме грамотно організований процес 
підбору персоналу сприяє зменшенню витрат на управління 
персоналом та забезпечує досягнення конкурентних переваг 
у майбутньому. Проведено аналіз праць вітчизняних науковців 
щодо дефініції понять «відбір персоналу» та «підбір персона-
лу». З’ясовано, що однозначного бачення цієї проблеми серед 
науковців не існує.

Ключові слова: персонал, підбір персоналу, відбір персо-
налу, управління персоналом, кваліфікація персоналу, робоче 
місце, навчання персоналу.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена актуальной проблеме, которая возникла 

не только перед руководителями предприятий регионального 
уровня, но и государством в целом, а именно обеспечение 
отечественных предприятий персоналом необходимой ква-
лификации с соответствующими знаниями и умениями. Это-
му процессу должна способствовать эффективная система 
отбора и подбора персонала. Исследован зарубежный опыт 
таких развитых стран, как США и Япония. Исследования по-
казали, что данному вопросу в зарубежных странах уделяется 
значительное внимание, поскольку грамотно организованный 
процесс подбора персонала способствует уменьшению затрат 
на управление персоналом и обеспечивает достижение конку-
рентных преимуществ в будущем. Проведен анализ работ от-
ечественных ученых относительно дефиниции понятий «отбор 
персонала» и «подбор персонала». Выяснено, что однознач-
ного видения данной проблемы среди ученых не существует.

Ключевые слова: персонал, подбор персонала, отбор 
персонала, управление персоналом, квалификация персона-
ла, рабочее место, обучение персонала.

ANNOTATION
The realities of the present are such that the leaders of enter-

prises sharply drowned the issue of lack of staff. The state faces  
the task of providing domestic enterprises with the necessary 
qualifications with the relevant knowledge and skills. This process 
should be supported by an effective system of selection and se-
lection of personnel. Studies of foreign experience have shown 
that this issue is concerned not only by domestic scientists and  
economists-practitioners. However, more attention is paid to foreign 
countries, as the well-organized process of recruitment contributes 
to a reduction in the cost of personnel management and ensures the 
achievement of competitive advantages in the future. An analysis of 
the works of domestic scientists regarding the definition of concepts 
selection of personnel and recruitment of personnel gives grounds 
to assert that there is no unambiguous interpretation of this catego-
ry. Against the background of the global transformations that took 
place in our country, the use of existing methods and approaches 
to recruitment and recruitment does not produce the desired result. 
Therefore, there is an urgent need to use more advanced advanced 
methods that are used worldwide in advanced enterprises that have 
achieved significant success in the human resources management 
system. One of such effective methods is the recruitment of per-
sonnel in the domestic system of personnel management only at 
the inception stage. In the course of the study, it was determined 
to what extent it is used in the scientific literature among scientists 
and how it is introduced into the personnel management system at 
domestic enterprises. It has been established that recruitment is a 
broader concept of selection and recruitment. Because it includes 
a number of other functions such as staff assessment, which is a 
very important function, staffing and adaptation. It is from the speed 
of adaptation of a new employee in an organization, depending on 
how comfortable it will feel in the new team, how to quickly and quali- 
tatively perform the tasks set before him. Therefore, the use of re-
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cruitment as an effective mechanism for personnel management  
is appropriate. Because it provides a greater effect than the tradi-
tional selection and recruitment tools.

Key words: personnel, recruitment, personnel recruitment, 
staff recruiting, personnel management, personnel qualification, 
workplace, personnel training.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Соціально-економічний 
розвиток нашої країни останнім часом пере-
буває у не найкращому стані. Нестабільна по-
літична ситуація, тотальне зубожіння більшої 
частини працездатного населення, високі та-
рифи на комунальні послуги, відсутність упев-
неності в завтрашньому дні – усі ці чинники 
сприяють збільшенню зовнішньої міграції на-
селення. Із кожним роком із країни виїжджає 
все більше висококваліфікованого персоналу, 
більшість з якого не планує повертатися до 
України. У зв’язку із цим перед керівниками 
підприємств постає проблема у забезпеченні 
підприємства персоналом не лише достатньої 
кваліфікації, а й необхідної кількості. Одним із 
головних чинників забезпечення безперебійної 
роботи підприємства та збереження конкурент-
ного становища є наявність на підприємстві ви-
сококваліфікованого персоналу, який здатний 
професійно вирішувати поставлені перед ним 
завдання. Особливо важко це зробити у весня-
но-літній період, коли збільшується трудова 
міграція (більшість працівників їде в пошуках 
кращого заробітку на сезонні роботи на корот-
котривалий період), тому пошук, добір та роз-
становка персоналу стає одним із головних зав- 
дань управлінської роботи на всіх рівнях.

Ефективний процес підбору персоналу особ- 
ливо важливий для кожного підприємства, 
адже саме від раціональної укомплектованості 
підприємства персоналом, його якісних харак-
теристик залежать його продуктивність, конку-
рентоспроможність і, звичайно, прибутковість. 
У зв’язку із цим виникає необхідність розро-
блення та використання більш дієвих сучасних 
технологій підбору персоналу на вітчизняних 
підприємствах. Одним із дієвих та ефективних 
методів сучасності є саме рекрутинг персоналу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спираються автори. Проблемам управ-
ління персоналом у цілому та набору персоналу 
зокрема, а також вдосконаленню методичних 
підходів, які б могли поліпшити цей процес на 
підприємстві, присвячено праці як зарубіжних, 
так і вітчизняних дослідників: Л.В. Балабано-
вої, Г.О. Вахітової, В.В. Ващенко, В.А. Верби, 
О.А. Грішнової, К.П. Качана, О.В. Кир’янової, 
А.М. Колота, Т.Г. Логутової, І.С. Марченко, 
К.Г. Наумік, Г.І. Писаревської, Я.С. Сємєняк, 
Т.С. Столярчук, Т.С. Шульгіної та ін.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми, котрим присвячується означена 
стаття. Велика частина наукових праць, яка прис- 
вячена набору персоналу, базується на загально-

відомих методиках, які, на жаль, не враховують 
усіх тенденцій економічного розвитку в сучасних 
умовах глобалізації. Останнім часом гостро пос- 
тала потреба використання дієвих та ефективних 
інноваційних методик, що дадуть змогу вирішити 
цю проблему. Однак це питання потребує більш 
детальних та глибоких досліджень.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Підсистема планування пошуку та 
добору персоналу тісно взаємодіє з усіма струк-
турними підрозділами підприємства, оскільки 
саме вони надають інформацію щодо того, пер-
сонал якої якості та кількості необхідний для 
роботи підприємства. Досвід західноєвропей-
ських країн свідчить, що головна мета системи 
управління персоналом – забезпечення кадра-
ми, їх ефективне використання, професійний 
та соціальний розвиток. Для успішного вико-
нання завдань щодо планування, пошуку добо-
ру та найму персоналу пропонується в системі 
управління персоналом створити робочу групу  
в складі від трьох до п’яти осіб (залежно від 
розміру підприємства), завданнями яких є:

– залучати й стимулювати працівників із не-
обхідним досвідом, умінням та кваліфікацією;

– прогнозувати та пом'якшувати коливання 
виробництва, яке супроводжується виникнен-
ням надлишку або дефіциту працівників;

– знижувати залежність від найму робітни-
ків ззовні, розробляти методи просування та 
кар’єрного росту власних працівників;

– підвищувати ефективність використання 
робочого часу персоналу на основі впроваджен-
ня більш гнучких графіків роботи.

Для забезпечення підприємств персоналом 
необхідної кількості та якості використовують 
методи планування персоналу. Виокремлюють 
два основні напрями:

– на основі використання власних ресурсів, 
за якого заміщення вакантних посад відбуваєть-
ся за рахунок працівників підприємства. Для 
цього необхідно створити бази даних кандидатів, 
яка включатиме резюме кандидатів, не тільки 
працюючих, а й тих, що буди звільнені раніше.

Більшість організацій воліє проводити набір 
переважно всередині своєї організації. Просуван-
ня по службі своїх працівників обходиться дешев-
ше. Крім того, це підвищує їхню зацікавленість, 
поліпшує моральний клімат і підсилює прихиль-
ність працівників до підприємства. Можливим 
недоліком підходу до вирішення проблеми винят-
ково за рахунок внутрішніх резервів є те, що в 
організацію не приходять нові люди зі свіжими 
поглядами, що може привести до застою [1, с. 67];

– шляхом відкритого набору, який включає 
використання засобів масової інформації, ого-
лошень у газетах і журналах, по радіо та теле-
баченню, через Інтернет; залучення різноманіт-
них агентств із підбору персоналу, які останнім 
часом непогано зарекомендували себе, оскільки 
вони надають послуги не лише з пошуку пер-
соналу необхідної кваліфікації, а також з адап-
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тації, навчання, мотивації та оцінки персона-
лу підприємств, володіють усіма необхідними 
методиками та мають досвід щодо проведення 
необхідної роботи. На жаль, на сучасних підпри-
ємствах украй рідко можна зустріти висококва-
ліфікованих спеціалістів у сфері управління пер-
соналом, які мають необхідні знання та досвід 
для виконання всієї роботи з персоналом на ви-
сокому рівні. Доволі часто ведеться також тісна 
співпраця з вищими навчальними закладами.

На підприємствах США процедура підбору 
персоналу включає три стадії:

а) визначення вимог – підготовка посадових 
інструкцій і перелік вимог до кандидатів; ухва-
лення рішення про умови зайнятості;

б) залучення кандидатів – огляд та оцінка 
внутрішніх і зовнішніх джерел залучення кан-
дидатів, розміщення оголошень про набір, звер-
нення до агентств і консультантів;

в) відбір кандидатів – ретельний аналіз ан-
кет, проведення співбесід, тестування, оцінка 
кандидатів, робота оцінного центру, пропози-
ція щодо найму, отримання рекомендацій, під-
готовка трудового договору [2, с. 154].

У процесі добору та найму персоналу на япон-
ських підприємствах більша увага звертається 
на організаційні здібності претендента, рекомен-
дації, які він отримав на попередньому місці ро-
боти, престиж університету який він закінчив.

Прийняттю на роботу в японську компанію 
передує суворий екзамен, який виявляється під 
силу далеко не кожному, хто подав заяву про 
бажання працевлаштуватися. Кандидати протя-
гом декількох днів проходять випробувальний 
термін, під час якого спеціалісти перевіряють 
ставлення кожного до майбутньої роботи, спро-
можність і бажання осягнути японську систему 
організації праці, культуру відносин у колек-
тиві. Усім новачкам, що приходять на роботу, 
встановлюється однакова зарплата.

Проблема підбору та найму персоналу ці-
кавить не лише закордонних, а й вітчизняних 
науковців. На думку В. Шипуліної, підбір ка-
дрів – це процес вивчення професійних та пси-
хологічних якостей працівника, викликаний 
необхідністю встановити його здатність викону-
вати конкретні обов’язки на певному робочому 
місці, та вибору із сукупності потенційних пра-
цівників тих, хто здатен задовольнити потреби 
підприємства [3, c. 112].

С.К. Мордовін дає своє тлумачення поняття 
«відбір персоналу»: це процес відбору кандида-
тів із необхідною кваліфікацією для заповнення 
конкретних позицій в організації [4, с. 62].

Російський дослідник О.П. Єгоршин уважає, 
що підбір полягає у створенні необхідного ре-
зерву кандидатів на всі посади і спеціальності,  
з якого організація відбирає найбільш потріб-
них та підходящих для неї кандидатів. Необ-
хідний обсяг роботи з підбору значною мірою 
визначається різницею між наявною робочою 
силою і майбутньою потребою в ній. При цьому 
враховуються такі чинники, як вихід на пен-

сію, плинність, звільнення у зв'язку із закін-
ченням строку трудового договору, розширення 
сфер діяльності організації [5].

У ході нашого дослідження необхідно 
з’ясувати суть та значення поняття рекрутингу 
та його використання на вітчизняних підпри-
ємствах. Проведені дослідження дають підста-
ви стверджувати, що існує декілька підходів до 
визначення рекрутингу. Відповідно до широко-
го підходу, рекрутинг є видом діяльності, сег-
ментом інфраструктури ринку праці, що функ-
ціонує завдяки приватним агенціям із підбору 
персоналу; до вузького – технологією підбору 
персоналу із зовнішніх джерел шляхом актив-
ного залучення з потенційних кандидатів для 
задоволення потреб, що використовується під-
приємствами та рекрутинговими агенціями.

У сучасних умовах господарювання форму-
вання нового персоналу на підприємстві відбу-
вається за допомогою рекрутингу. Рекрутинг – 
перший етап процесу заповнення вакансій, що 
включає вивчення характеристик вакантного 
місця, розгляд умов залучення відповідних 
кандидатур, установлення контактів із цими 
претендентами, отримання від них заповненої 
анкети вступника на роботу [6, с. 292].

За твердженням В.М. Весніна, рекрутинг – 
процес вивчення психологічних та професійних 
якостей працівника для поставлення його до ви-
конання обов’язків на певному робочому місці 
або посаді та вибору із сукупності претендентів 
найбільш відповідних з урахуванням відповід-
ності його кваліфікації, спеціальності, особистіс-
них якостей та здібностей характеру діяльності, 
інтересам організації та його самого [7, с. 134].

Рекрутинг є фундаментом створення персо-
налу і становить підґрунтя інноваційного по-
тенціалу персоналу та його подальшого наро-
щування [8].

К.Г. Наумік зазначає, що рекрутинг – комуні-
кативна бізнес-діяльність, під час якої у процесі 
управління інформаційними ресурсами та потока-
ми з використанням знань і вмінь комунікативних 
процесів досягаються цілі організації [9, с. 58].

Рекрутинг являє собою процес 
взаємопов’язаних заходів із наймання, відбо-
ру, добору, оцінки, розстановки та адаптації 
кадрів на вакантні посади задля максимальної 
реалізації бажань працівника й підприємства.  
Це процес, помилки й неточності в якому здатні 
відобразитися на кадровій безпеці підприємства 
і похитнути її. Процес рекрутингу здійснюється 
у кілька етапів: отримання рекрутером замов-
лення; аналіз кадрового ринку; пошук потен-
ційного працівника; набір, відсіювання й безпо-
середній відбір кандидата.

Проведені дослідження дають підстави ствер-
джувати, що серед науковців не сформувалося 
єдиного підходу до поняття «рекрутинг». Однак 
кожен із науковців розкриває та доповнює дану 
категорію невідомими досі гранями.

Використання рекрутингу передбачає підбір 
кадрів з урахуванням реальних особливостей 
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робочого місця та ділових, особистісних якос-
тей кандидата, що здійснюється за допомогою 
наявної бази кандидатів і за відгуками на ого-
лошення в ЗМІ. Рекрутинг може проводиться 
самим підприємством або рекрутинговим агент-
ством. Існує внутрішній і зовнішній рекрутинг 
персоналу. Внутрішній рекрутинг – це одна з 
форм кар’єрного зростання працівників фірми. 
Зовнішній рекрутинг являє собою пошук і під-
бір кандидатів зі сторонніх джерел.

Рекрутинг поділяється на:
– пошук кандидатів;
– підбір потенційних претендентів;
– відбір кандидатів;
– адаптацію нових співробітників;
– агентства рекрутингу.
Рекрутингові агентства приносять велику 

користь підприємствам, адже вибирають най-
кращих кандидатів на заміщення вільних ва-
кансій, і в цьому разі практично виключено, 
щоб новий співробітник показав себе з поганого 
боку або звільнився через місяць.

Підбір та відбір персоналу – невідділь-
ні елементи здійснення процесу рекрутингу,  
що досить різняться між собою. Процес підбору 
персоналу тягне за собою безпосередньо відбір 
працівників, тож ототожнювати ці поняття не-
правомірно.

У ході аналізу виявлено низку основних тен-
денцій розвитку сучасного рекрутингу: знижен-
ня ролі реклами вакансій на job-порталах та 
корпоративних веб-сайтах через те, що канди-
дати вимагають більш правдивої інформації про 
роботодавців; робота за первинним пошуком 
кандидата стає легшою, оскільки зараз майже 
кожного можна знайти в Інтернеті та соціаль-
них мережах, це означає, що організація потоку 
кандидатів на вакансію вже не є настільки кри-
тичною; профіль кандидата у соціальних мере-
жах стає більш ефективним методом підбору, 
ніж резюме; малоефективні джерела відходять 
на другий план через те, що такі ресурси, як до-
шки об’яв, Facebook та ярмарки вакансій, не в 
змозі забезпечити високу якість кандидатів; ви-
никає необхідність в утриманні співробітників, 
оскільки висококваліфіковані кадри почувають 
себе більш упевненими та не бояться шукати 
нову, кращу роботу; висока швидкість підбору 
дасть змогу рекрутинговим агенціям залучити 
висококваліфіковані й дефіцитні кадри; з кож-
ним роком збільшується обмеженість ресурсів 
на пошук та підбір персоналу, що вимагає від 
рекрутингових агенцій працювати більш якісно 
та знаходити клієнтів швидше, ніж конкурен-
ти; зміна підходу до рекрутингу випускників та 
студентів, що вимагає роботи зі студентами з 
будь-яких регіонів, проведення маркетингових 
досліджень для визначення очікувань та поба-
жань майбутніх молодих спеціалістів; гостро 
стоїть проблема браку висококваліфікованих 
рекрутерів, що посилює конкуренцію за талан-
ти; відсутність нових високоефективних техно-
логій найму [10].

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Результатами проведених досліджень установ-
лено, що від ефективного підбору персоналу за-
лежить ефективність роботи всієї організацій 
чи підприємства, особливо важливим це є для 
висококваліфікованого персоналу та керівників 
підприємства. Рекрутинг та розвиток персоналу 
є важливими процесами, які сприяють розви-
тку підприємства. Однак слід приділити значну 
увагу вибору нової високоефективної технології 
рекрутингу, що передбачає вдосконалену техно-
логію оцінки кандидатів, удосконалення мето-
дів анкетування та інтерв’ю, а також викорис-
тання даних про кандидата на вакантну посаду. 
При цьому необхідно приділити особливу увагу 
організації процесу рекрутингу, а також квалі-
фікації рекрутерів з урахуванням сучасних тен-
денцій на ринку праці, збільшення зовнішньої 
міграції та тенденцій розвитку підприємств. 
Отже, обдуманий процес рекрутингу, а також 
безперервне навчання на основі посилення клю-
чових компетенцій працівника і зміцнення 
його конкурентоспроможності є необхідними 
умовами посилення конкурентоспроможності 
підприємства.
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АНОТАЦІЯ
Із використанням теоретико-методологічного підходу у стат-

ті досліджено основні напрями вибору інноваційного розвитку 
для промислових підприємств олігархічного і монополістичного 
ринкового середовища. Для підприємств обох типів ринкових 
секторів головним мотиваційним аргументом виступає зрос-
тання прибутків від упровадження інновацій, а не через поси-
лення монопольного становища на ринках як власників вже 
створеного і діючого виробничого потенціалу. Для підприємств 
монополістичного ринкового середовища як мотиваційні важе-
лі пропонуються використання гнучкої системи оподаткування 
їхніх доходів і захист вітчизняного ринку від іноземних товарів- 
замінників. Для підприємств олігополістичного ринкового сек-
тору зберігається мотиваційний аргумент упровадження інно-
вацій, а не посилення монопольної влади, але ще й додається 
гостра необхідність у проведенні технологічних інновацій для 
зменшення матеріаломісткості, капіталомісткості, трудоємності, 
енергоємності, безпеки праці й екологічної безпеки життя.

Ключові слова: ринкове середовище, монополія, олігопо-
лія, інноваційна рента, основні фонди.

АННОТАЦИЯ
С использованием теоретико-методологического подхода в 

статье исследованы основные направления выбора инноваци-
онного развития для предприятий олигархической и монополи-
стической рыночной среды. Для предприятий обоих рыночных 
типов главным мотивационным аргументом является рост при-
были от внедрения инноваций, а не путем установления моно-
польной власти над уже имеющимся производственным по-
тенциалом. Для предприятий монопольного рынка в качестве 
мотивационных мероприятий предложено использовать гибкую 
налоговую шкалу для налогообложения их доходов и защиту от-
ечественного рынка от зарубежных товаров-заменителей. Для 
предприятий олигополистической рыночной среды сохраняется 
тот же мотивационный аргумент внедрения инноваций, а не уси-
ление монопольной власти, с обязательным соблюдением тре-
бований снижения материалоемкости, капиталоемкости, трудо-
емкости, энергоемкости производства, соблюдения требований 
охраны труда и экологической безопасности производства.

Ключевые слова: рыночная среда, монополия, олигопо-
лия, инновационная рента, основные фонды производства.

ANNOTATION
A progress of world community trend shows completely other 

attitude toward industry. A that industrial structure that in the near 
past was the source of workplaces decided the questions of em-
ployment of population, development of whole territories, served 
as basis for creation of whole agglomerations, the accuses filled 
with the budget of country remained in remembrances and chron-
icles 20 centuries. Industry of 21 century – it, foremost production 

in that scientific approaches are used and the results of scientific 
researches are inculcated, with the small quantity of workers, such 
size of accuses from introduction of innovations, that allows to fill 
a budget not only territorial but also state, gives an opportunity 
for development of territories and life of people. Research and 
introduction of innovative processes for Ukraine are very actual 
in connection with that an old industrial base that was reached 
from distant soviet times began to conflict with the new necessities 
of management. An old industrial base entails the use only of old 
technologies, intensifying of ecological problems and decision of 
questions of the use of high-cube of material, labour, capital re-
sources and more careful attitude toward safety of resources of 
production. It is necessary to underline that to work out these prob-
lems to the industrial enterprises is due to the personal funds, con-
necting internal backlogs, inculcating new approaches in a mana- 
gement, rationalizing organization of labour and perfecting the 
professional going near a management and logistic. In addition, 
it should be noted that the bulk of the Ukrainian enterprises able 
to create innovative products and technologies works in the condi-
tions of oligopoly or monopoly. A different market environment de-
termines different approaches and sets different vectors to motiva-
tion of enterprise – producer to introduction of innovations. So the 
enterprises of market segment of oligopoly are more oriented in 
mastering of innovations on the decision of problems of updating of 
the fixed assets and decline of indexes of resource-demanding, la-
bour intensiveness, capital-intensiveness and ecological defiance. 
The enterprises of monopolistic sector are aimed at safety of the 
monopolistic position and aim to get as possible greater accuses 
from innovative rent. At the enterprises of oligopoly and monopo-
listic segments of markets exists and single problem – absence of 
sponsorship of innovative activity at the level of the state.

Key words: market segment, oligopoly, monopoly, innovative 
activity, fixed assets.

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв'язок з важливими науковими чи практични-
ми завданнями. У сучасному світі все яскравіше 
проявляє себе думка, що промисловість, яка да-
вала зайнятість численній кількості працівників, 
була тим чинником, який утворював індустріальні 
міста і регіони, де концентрувалася вагома част- 
ка ВНП країни, втратила своє значення. На пер-
ший план виходить наукомісткість виробництва  
з невеликою чисельністю працівників, але прибу-
ток від діяльності якої наповнює бюджет країни, 
дає розвиток і життя територіям, регіонам, країнам, 
людству взагалі. Для промисловості України проб- 



136

Випуск 2(13) 2019

Класичний приватний університет

лема інновацій, інноваційного розвитку постає 
вкрай актуальною через те, що стара промислова 
база суперечить новим вимогам господарювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. Обґрунтування 
необхідності розбудови в Україні нової іннова-
ційної економіки розкрито в наукових працях 
А.С. Гальчинського, В.М. Геєця, А.К. Кінаха, 
В.П. Семіноженко [1], С.М. Ілляшенко [2]. Пи-
тання налагодження інноваційного розвитку  
в промисловості України розкрито в наукових над-
баннях О.І. Амоши [3], О.В. Савчука [4]. Аспек-
там розвитку стратегії формування економічного 
механізму інноваційної діяльності підприємства 
присвячено наукові роботи О.Г. Череп [5]. Пробле-
ми впровадження інновацій на галузевому рівні 
досліджували такі науковці, як: Т.Г. Логутова [6],  
С.М. Ілляшенко, С.П. Аптекарь, Б.М. Андрюшків,  
М.Г. Белопольський та ін.

Слід сказати, що на державному рівні про-
блеми інноваційного розвитку викладено в та-
ких документах, як «Національна доповідь» [7],  
«Стратегія інноваційного розвитку України на 
2010–2030 роки в умовах глобалізаційних вик- 
ликів» [8]. У перелічених вище урядових до-
кументах і наукових працях зроблено наголос  
на необхідність інноваційного розвитку еконо-
міки країни, регіону, підприємства.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується озна-
чена стаття. Незважаючи на завелику кількість 
урядових документів, наукових праць із про-
блем упровадження інновацій, не досліджува-
ною залишилася проблема впливу ринкового 
середовища підприємства на його мотивацію 
щодо впровадження інновацій.

Формулювання цілей статті (постановка зав- 
дання). Мета дослідження полягає у досліджен-
ні впливу ринкового середовища на мотивацію 
промислових підприємств до впровадження ін-
новацій, адже на монопольному ринковому полі 
мотивація зовсім інакша, ніж мотивація підпри-
ємства олігополістичного сектору.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Дослідження й систематизація на-
копиченого досвіту та особливостей прояву гло-
балізаційних процесів на різних рівнях світової 
економіки і виробництва дають можливість стверд- 
жувати, що сучасний тип економічного розви-
тку має власні особливі риси і пріоритети, деякі 
з них такі: різке зростання у світі промислових 
галузей, які використовують у своєму підґрунті 
високі технології, і таких галузей, чия продук-
ція задовольняє особисті потреби людини; сучас-
не виробництво орієнтоване не на масовий попит,  
а на задоволення специфічних потреб окремих ін-
дивідуумів на ринках невеликої ємності; значне 
зростання у світових масштабах підприємниць-
ких структур, які досить швидко адаптуються до 
вимог зовнішнього оточення; на глобальному рів-
ні зростають вимоги до якості товарів і послуг та 
їх розмаїття; зростання ступеня сприйнятливості 

суспільства до інновацій; поява нових організацій-
них форм інноваційної діяльності, а саме техно-
парків, бізнес-інкубаторів, венчурного підприєм- 
ництва; зростання ціни людського чинника як 
творчої риси праці; екологічність; використання 
високих і інформаційних технологій; прискорен-
ня впровадження процесів утворення нових знань 
та швидкі зміни, що відбуваються в них; інтелек-
туалізація виробничої діяльності та ін. [4, с. 11].

Швидкі технологічні зміни, інтенсифікація 
конкуренції, глобалізація викликають рушій-
ні сили міжнародного виробництва. Експерти 
ЮНКТАД визначають три типи сучасних ви-
робничих систем [9, с. 200]:

– до першого типу належать виробничі сис-
теми, де найголовнішою рушійною силою є тех-
нологія (technology-driven systems), а головний 
результат функціонування таких систем – ство-
рення нової технології;

– до другого типу належать системи, головною 
рушійною силою яких є підвищення ефектив-
ності виробництва (production-driven systems);

– третій тип поширений у секторі споживчих 
товарів, де головна рушійна сила – вдосконалення 
маркетингових підходів (market-driven systems).

Автор цілком погоджується з висновками ба-
гатьох вітчизняних дослідників і вчених, що від-
новлювальне зростання в Україні проходило на 
застарілій матеріально-технічній базі, яку країна 
отримала у спадок від соціалістичної системи гос-
подарювання. На перших етапах самостійного роз-
витку в економіці України досить швидкими тем-
пами відновлювали власні потужності ті галузі, 
які мають і досі найвищі показники паливоміст-
кості, матеріаломісткості та енергоємності. Після 
стрімкого зростання у всьому світі цін на енерго-
носії і з наближенням вітчизняних цін до світових 
рівнів на порядок денний вийшло питання про 
виживання вітчизняної економіки взагалі. Нова 
ринкова система господарювання стала досить го-
стро суперечить зі старою матеріально-технічною  
базою. Ще однією з проблем національної еко-
номіки є експортна і сировинна спрямованість 
економічного розвитку, яка призвела до май-
же нерозривної залежності економічної ситуації  
в країні від змін кон’юнктури світових ринків 
збуту: металопродукції, напівфабрикатів, міне-
ральної, хімічної й аграрної продукції. Тобто еко-
номіка країни зараз опинилася у такому стано-
вищі, коли чинники економічного зростання, що 
базувалися на володінні та використанні природ-
них ресурсів, уже не діють, а реальний перехід до 
прийняття нових технологічних рішень, залучен-
ня до праці робітників, які здатні ефективно ви-
користовувати нові інформаційні технології саме 
інноваційного зростання, ще не відбувся.

Слід сказати, що на законодавчому рівні інно-
ваційна діяльність закріплена такими документа-
ми, як: закони України «Про інноваційну діяль- 
ність» [10], «Про Стратегію сталого розвитку 
«Україна – 2030» [11], «Про пріоритетні напрями 
інноваційної діяльності в Україні» [12]; «Концепція 
науково-технологічного та інноваційного розвитку 
України» [13]; «Стратегія інноваційного розвитку 
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України на 2010–2030 роки в умовах глобалізацій-
них викликів» [14]; закони України «Про наукову і 
науково-технічну діяльність» [15], «Про схвалення 
Концепції розвитку національної інноваційної сис-
теми» [16]; «Створення в Україні інноваційної інф-
раструктури: державна цільова економічна прог- 
рама на 2009–2013 роки» [17]та ін. Висновок мож-
на зробити такий, що законодавче поле України 
сприяє, захищає і показує напрями інноваційної 
діяльності в країні. Необхідність проведення інно-
ваційних змін в Україні була відзначена в тексті 
Пояснювальної записки до проекту закону України 
«Про внесення змін до Закону України «Про інно-
ваційну діяльність», де було наголошено на неза-
довільний стан у проведенні державної політики у 
сфері наукової, науково-технічної та інноваційної 
діяльності в Україні й указано на такі наслідки: 
«Як наслідок, у країні закріплюються тенденції пе-
ретворення України на державу, яка експортує пе-
реважно сировину або продукцію з незначною част-
кою доданої вартості та своїми людськими ресурсам 
бере участь в інноваційному розвитку та підвищен-
ні конкурентоспроможності інших країн» [18, с. 1].

В.М. Геєць наголошує й обґрунтовує необ-
хідність створення і функціонування диферен-
ційованої системи оподаткування: «При цьому 
загальновизнаним є такий факт: на освоєння но-
вих видів виробництва потрібні пільги, оскільки 
за наявної результативності щодо рентабельності 
за видами діяльності нові види виробництв не 
виникають, бо пріоритетність в одержанні над-
доходів від оптової торгівлі, фінансової й інших 
видів діяльності в Україні, а також від експлуа- 
тації природних ресурсів (нафти і газу) … не 
дасть змоги досягти бажаного розвитку еконо-
міки на основі нових технологій та інновацій.  
Не випадково, що в Україні за часи трансформа-
ційних перетворень так і не було масово створено 
принципово нових видів діяльності» [19, с. 10].

Авторами монографії [9] висловлено думку, 
що мотивація підприємств до інновацій зовсім 
різна і повністю залежить від типу ринкової 
структури, в якій функціонує підприємство. 
Типи ринкових структур, які впливають на біз-
несову поведінку і налаштованість підприємств 
на ринках монополії, монопольної конкуренції 
й олігополії, мають об’єктивно різні підходи та 
правила. Ця проблема у вітчизняній науці не 
отримала інтересу науковців і є не розвинутою.

Експортоорієнтовані галузі вітчизняної еконо-
міки – металургія, енергетика, хімічна промис-
ловість, машинобудування – працюють в умовах 
олігополії. Проблеми цих галузей відомі і поши-
рені в наукових працях таких вітчизняних на-
уковців, як: О. Амоша, О. Устенко, Л. Мельник, 
С. Аптекарь, С. Мочерний, В. Геєць, Ю. Макогон, 
В. Ляшенко, М. Белопольський, Р. Близький, 
О. Галушко, Л. Каніщенко, Т. Логутова. Головна 
з них – старіння основних фондів, звідси походить 
й інша проблема – технологічне старіння; за нею 
слідує екологічна безпека виробництва, його ма-
теріалоємність, енергомісткість, трудомісткість, 
фондоємність. Автор цілком погоджується з тезою 

науковців С.І. Юрія та Є.В. Савельєва [9, с. 112],  
що головний напрям інновацій таких під- 
приємств – «…якомога швидше вирішення про-
блеми старіння технічної бази виробництва» 
[9, с. 112]. Зміна номенклатури й асортименту на під- 
приємстві, наприклад металургійної галузі, не може 
бути швидкою, тому інноваційні процеси потріб- 
но проводити у техніко-технологічному напрямі.

Звідси постає питання: а за якими критеріями 
вимірювати плинність оновлення основних фондів, 
як оцінювати інноваційний потенціал галузей? На 
рис. 1 подано схему мотивації промислових підпри-
ємств, що працюють в олігархічному середовищі, 
до впровадження інновацій. Основними показни-
ками оцінки інноваційного рівня з посиланням на 
[9, с. 112–113] пропонується вибрати такі: показ-
ник відношення приросту річної вартості інвестицій  
в основні фонди, тобто активна частина основного ка- 
піталу, до приросту вартості річної суми його аморти-
зації. Використання цього показника таке, що ті під- 
приємства, де результат розрахунку є більшим, тоб- 
то є найбільше перевищення, мають отримувати фі- 
нансові, пільгові, митні, зовнішньоекономічні та 
інші преференції; показники динаміки зміни енер-
гоємності, матеріаломісткості, трудомісткості, фон-
доємності й екологічної безпечності технологій. Це  
спонукає підприємства олігархічного сектору до роз- 
роблення і виконання програм економії матеріаль-
них, паливних, енергетичних ресурсів; вторинного 
використання побічної продукції і відходів вироб-
ництва; розроблення й упровадження прогресивних 
програм управління та підготовки персоналу.

До монопольного ринкового середовища на-
лежать усі адміністративні, природні монополії 
та такі види виробництва, де випуск продукції 
галузі зосереджено на одному, максимум на 
двох підприємствах. До монопольного ринково-
го середовища в Україні належать підприємства 
військово-оборонного комплексу; аерокосмічної, 
авіабудівної галузей; приладобудування і вироб-
ництва поодиноких видів продукції на підпри-
ємствах сільськогосподарської, машинобудів-
ної, суднобудівної галузей. Для монопольного 
ринкового середовища характерним є створення 
висококонцентрованих виробничих структур, 
холдингів, фінансово-промислових груп (ФПГ). 
З одного боку, це прискорює процес олігархі-
зації, встановлення монопольного володіння на 
вітчизняному ринку і, як наслідок, завищення 
цінового рівня на продукцію, обмеження обсягів 
її випуску та ін. З іншого боку, якщо в країні 
не буде власних ФПГ або інших висококонцен-
трованих виробничих груп, які матимуть вплив 
на світових ринках, то майже неможливо забез-
печити конкурентоспроможність вітчизняних 
виробництв, гарантувати національну безпеку, 
витримувати кризи і ризики сучасних глобалі-
заційних процесів. Тобто мотивація підприємств 
монополістичного ринкового сектору повинна 
торкатися їхніх інтересів у зростанні прибутку 
на інноваційних технологіях і продуктах, а не в 
посиленні влади над уже створеним виробничим 
потенціалом [9, с. 108] На рис. 2 представлено 
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схему мотивації промислових підприємств моно-
польного ринкового середовища до інновацій.

Головне питання: як буде працювати ме-
ханізм нарахування інноваційної ренти та її 
збільшення? Для монопольного рину відома за-
кономірність, коли співвідношення приросту ко-
рисних властивостей інноваційного продукту до 
приросту його ціни має тенденцію до зниження. 
Тобто кожний корисний додатковий складник 
інноваційного продукту, який має додатковий 
позитивний і корисний ефект для споживача, 
для нього буде коштувати дорожче, при цьому 
попит на інноваційний продукт буде зменшу-
ватися. За таких умов підприємство-монополіст  
буде завищувати ціни, щоб збільшити власний 
валовий дохід. Цей дохід і буде інноваційною 
рентою [9, с. 108].

На розмір інноваційної ренти впливають 
три чинники: час використання інноваційної 
розробки; частота впровадження інноваційних 
змін через пошук патентів, ліцензій, нових 
зразків товарів; поява на вітчизняному рин-
ку товарів-замінників іноземного походження.  
Із перелічених вище чинників, що гальмують 
інноваційний процес на підприємствах-монопо-
лістах, і виходить розв’язання проблеми моти-
вації впровадження інновацій у монопольному 
ринковому середовищі.

Для того щоб підприємства частіше проводи-
ли інноваційні зміни, потрібно використовувати 
гнучку податкову систему. Ті підприємства, які 
гальмують або затримують упровадження інно-
вацій, свій прибуток будуть оподатковувати за 
рухомою шкалою, де розмір податку диферен-
ційовано зростає. Щоб мінімізувати вплив кон-
куренції з іноземними товарами-замінниками  
інноваційних вітчизняних на період освоєння 
останніми вітчизняного ринку, на рівні держа-
ви потрібно обмежити доступ на вітчизняний 
ринок закордонних товарів, при цьому не по-
рушувати вимоги СОТ і використовувати ме-
тоди нетарифного регулювання зовнішньої  
торгівлі [9, с. 109].

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
У проведеному дослідженні дістав подальшо-
го розвитку науково-методологічний підхід до 
визначення основних напрямів мотивації ві-
тчизняних промислових підприємств до впро-
вадження інновацій, якій тісно пов’язаний із 
типом ринкового середовища функціонування 
підприємства. Так, для підприємств монополь-
ного ринкового середовища головним стимулом 
для впровадження інновацій є збільшення ін-
новаційної ренти. Державну підтримку таких 
об’єктів вітчизняної економіки потрібно скон-
центрувати на гнучкому оподаткуванні доходів 
від інноваційної діяльності й обмеженні впливу 
конкуренції іноземних товарів-замінників віт- 
чизняним інноваційним товарам.

Для підприємств олігополістичного ринково-
го середовища мотивація інноваційної діяльнос-
ті полягає у вирішенні проблем старіння техно-

логій і основних фондів, які їх обслуговують. 
Головний напрям інновацій концентрується  
у досягненні мети зниження матеріалоємності, 
капіталоємності, енергомісткості, трудомісткос-
ті й екологічної безпеки виробництва. Для цьо-
го запропоновано механізм розрахунку прирос-
ту річної вартості інвестицій в основні фонди до 
приросту вартості річної суми його амортизації. 
Використання цього показника таке, що ті під-
приємства, де результат розрахунку є більшим, 
тобто є найбільше перевищення, мають отриму-
вати фінансові, пільгові, митні, зовнішньоеко-
номічні та інші преференції.

Подальші наукові дослідження, на думку ав-
тора, необхідно концентрувати на проблемах ін-
вестування і кредитування інноваційної діяль-
ності вітчизняних промислових підприємств, 
на поліпшенні умов оподаткування результатів 
їхньої діяльності, на прискоренні реалізації 
інноваційних проектів та ін. Також науковий 
інтерес викликають питання, які розв’язують 
проблеми оцінки рівня інноваційності продук-
ту, оцінки стану і можливостей інноваційної 
діяльності промислового виробника, підходи 
до вибору інноваційного проекту та організації 
його виконання.
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FOR STUDYING THE PROSPECTS OF MANAGERIAL  

DECISION-MAKING IN RISK ASSESSMENT

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ АПРІОРНОГО РАНЖУВАННЯ  
ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ ПРИЙНЯТТЯ  
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ПРИ ОЦІНЦІ РИЗИКІВ

АNNOTATION
The article deals with the practical aspects of the application 

of the method of choice when making managerial decisions and 
applies a priori ranking method for enterprises. According to the 
results of this method, the most influential factors were identified 
on the level of riskiness of the enterprise and recommendations 
were given for the effective risk assessment at the enterprise and 
making managerial decisions in the enterprise risk assessment. 
The factor which, from the viewpoint of respondents surveyed, 
has the most influence on the researched indicator has the least 
amount of ranks, and the least influential factor is the highest 
amount of ranks. Then a histogram of the distribution of the sum 
of the rank of the influence of the selected factors on the degree 
of riskiness of the enterprise was constructed. The final stage of 
the study is an assessment of the significance of the coefficient 
of concordance on the Pearson criterion. The final stage of the 
study is an assessment of the significance of the coefficient of 
concordance on the Pearson criterion.

Key words: a priori ranking method, managerial decision-
making, risk assessment, financial stability of enterprise.

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто практичні аспекти застосування мето-

ду вибору при прийнятті управлінських рішень та застосова-
но апріорний метод ранжування для підприємств при оцінці 
ризиків. За результатами даного методу визначено найбільш 
впливові фактори на рівні ризикованості підприємства та 
надані рекомендації щодо ефективної оцінки ризику на 
підприємстві та прийняття управлінських рішень при оцінці 
ризиків підприємства. Загальна тривалість процесів управління 
(цикли управління) складається з часу для збору, передачі та 
обробки інформації; розробка та прийняття рішень; організація 
виконання рішень. Звідси встановлена важливість фактору 
часу в управлінні організаціями та підприємствами. Необхідно 
скоротити час на виконання певних операцій, спростити 
організаційні та документальні процедури, використовувати 
технічні засоби для виконання ряду управлінських операцій. 
інформація може мати суттєвий вплив у порядку зменшення їх 
внеску. Фактор, який, з точки зору опитаних респондентів, має 
найбільший вплив на досліджуваний показник, має найменшу 
кількість рангів, а найменш впливовим фактором є найбільша 
кількість рангів. Потім була побудована гістограма розподілу 
суми рангу впливу вибраних факторів на ступінь ризикованості 
підприємства. Заключним етапом дослідження є оцінка 
значущості коефіцієнта відповідності за критерієм Пірсона. 
Також оцінювали ступінь узгодженості думок усіх опитаних 
респондентів. Необхідність такої оцінки обумовлена тим, що 
наведені результати дослідження мають сенс, якщо середній 
ступінь узгодженості думок респондентів не випадковий.  
З огляду на вищезазначене можна відзначити, що найбільший 
вплив на ступінь ризикованості підприємства має частка за-
лученого капіталу, рівень прибутку на капітал і діяльність, 
рівень фінансового ризику та ліквідність коштів, оскільки ці 
Фактори є значущими для формування фінансової стійкості 
підприємства. Крім того, такі фактори, як розмір основних 
фондів, величина чистого доходу та рівень інвестиційної 

привабливості, мають значний вплив на раціональний ба-
ланс місцевих і національних податків. Фактори, пов'язані  
з зовнішніми факторами ризику, мають найменший вплив на 
раціональний баланс місцевих і національних податків.

Ключові слова: метод апріорного ранжування, прийнят-
тя управлінських рішень, оцінка ризиків, фінансова стійкість 
підприємства.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены практические аспекты применения 

метода выбора при принятии управленческих решений  
и применен метод априорного ранжирования для 
предприятий. По результатам данного метода, выявлены 
наиболее влиятельные факторы на степень рискованности 
предприятия и даны рекомендации по эффективной оценке 
рисков на предприятии и принятия управленческих решений в 
оценке риска предприятия. Было определено фактор, с точки 
зрения опрошенных респондентов больше всего влияет на 
исследуемый показатель, имеет наименьшую сумму рангов,  
а фактор, меньше влияет – наибольшую сумму рангов. Далее 
было построено гистограмму распределения сумм рангов 
влияния отобранных факторов на степень рискованности 
предприятия. Заключительным этапом исследования является 
оценка значимости коэффициента конкордации по критерию 
Пирсона.

Ключевые слова: метод априорного ранжирования, 
принятия управленческих решений, оценка рисков, 
финансовая устойчивость предприятия.

Problem statement. The process of production 
management, carried out by the control apparatus, 
has a cyclic continuous character and proceeds in 
time and space. By its temporal parameters, it can 
be measured in duration – from several minutes 
to several months. Spatial characteristics of the 
management process can range from groups, 
brigades of performers to the enterprise as  
a whole. Thus, the control cycle is characterized 
by two types of measurements: the cycle time and 
the spatial frame of the cycle.

The total duration of management processes 
(management cycles) consists of time for the 
collection, transmission, and processing of 
information; development and decision-making; 
organization of decisions’ execution. Hence the 
importance of time factor in the management of 
organizations and enterprises. It is necessary to 
shorten the time to perform certain operations, 
to simplify organizational and documentary 
procedures, to use technical means to perform a 
number of management operations. The peculiarity 
of the method of a priori ranking of factors is that 
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factors that according to a priori information can 
have a significant impact ranked in descending 
order of their contribution. Contribution of 
each factor is estimated by the value of the rank 
assigned by the researcher to this factor at the 
ranking of all factors based on their intended effect 
on the parameters optimization. When collecting 
opinions by interviewing experts, each of them is 
invited to fill out a questionnaire, which lists the 
factors of their dimension and estimated variation 
intervals. By completing the questionnaire, the 
specialist determines the place of factors ranked 
row. To conduct a priori ranking of factors that 
affect the degree of riskiness of an enterprise, it 
is necessary to perform the following tasks:

1. To select the factors influencing the degree 
of riskiness of the enterprise.

2. Estimate, using a priori ranking method, 
the degree of influence of the selected factors on 
the dependent variable.

Analysis of publications and allocation 
of outstanding problems. According to the 
criterion of information certainty, the adoption 
of managerial decisions can be carried out in the 
following conditions: certainty, insufficiency, risk 
(probabilistic certainty), complete uncertainty [4;  8].  
Quantitatively some author such as I. Blank, 
T. Borisova, V. Granaturov attempt to assess the 
risks with the help of score assessments but they 
only simulate quantitative characteristics since 
their availability greatly simplifies the decision-
making process, but it is quite often suboptimal 
there [1; 2; 6].

The purpose of the article. For an effective 
risk assessment at the enterprise and the adoption 
of managerial decisions in the enterprise risk 
assessment, it is necessary to determine the 
degree of riskiness of the investigated enterprise. 
Therefore, it is necessary to identify and analyse 
factors that influence the degree of riskiness of 
an enterprise using a priori ranking.

The main material. An important role is 
played by determining the sequence of stages 
of developing and making managerial decisions.  
The names of the blocks give an idea of the 
content of stages of the process of forming a 
managerial decision. One should pay attention 
to such features. In order to determine the 
purpose and criteria for solving a problem, the 
multidimensional problems should be taken into 
account in the first place. The development of 
a managerial solution is a complex of various 
managerial actions, where each subsequent action 
is a logical continuation of the previous one.

After the wording of the goal and the choice 
of the criterion of optimality or expediency, the 
choice of specific factors and conditions that 
will depend on the outcome of the decision will 
be made. A well-founded selection of factors is a 
prerequisite for the development of a scientifically 
sound and, therefore, effective solution [7, p. 78].

1. Problem statement. The first step in solving 
the problem is its definition. There are two ways 

to consider the problem. First, the problem is 
considered to be a situation when the goals are not 
achieved (you will learn about the problem because 
there may not be something to happen). In this 
case, our influence on the problem situation will 
be reactive management. Secondly, as a problem, 
one can also consider a potential opportunity  
(for example, an active search for ways to increase 
the efficiency of a unit, even if things are going 
well); it will be proactive management.

In this case, you determine the problem when 
you come to the conclusion that something can be 
done either to improve the course of the case or to 
benefit from the opportunity provided. It is possible 
to distinguish two phases of the diagnostic phase 
of a complex problem: awareness and establishment 
of symptoms of complications or opportunities; 
finding out the causes of the symptoms detected.

2. Formulation of limitations and decision 
criteria. In order to make managerial decisions 
realistic and feasible, internal and external 
constraints must be taken into account. Internal 
can be attributed to insufficient resources of the 
organization – financial, time, technological, 
human, as well as moral and ethical considerations, 
to external – the current legislation.

The limitation of corrective actions limits 
the possibilities for decision-making. Before 
proceeding to the next stage of the process, the 
leader must unbundle the essence of the restrictions 
and only then identify alternatives. In addition to 
identifying limitations, the supervisor needs to 
determine the standards to be used for evaluating 
the choices (criteria for decision-making).

3. Identification of alternatives. Ideally, it is 
desirable to identify all possible actions that could 
eliminate the causes of the problem and thereby 
make the organization able to achieve its goals.  
In practice, the manager, as a rule, limits the number 
of choices to seriously consider the whole number  
of alternatives that appear to be most desirable.

4. Evaluation of alternatives. When identifying 
alternatives, a certain preliminary estimate is 
required. Both the quantity and the quality of 
alternative ideas grow when the initial generation 
of ideas (identification of alternatives) of 
departments from the assessment of the final idea. 
This means that only after the list of all ideas has 
been compiled one should proceed to the assessment 
of each. For mapping solutions, you need to have 
a standard for which you can measure the likely 
results of implementing each possible alternative. 
Such standards are called decision-making criteria 
that are set up in the second stage.

5. Choice. If the problem was correctly 
identified, and possible solutions are carefully 
weighed and evaluated, and choices are made, 
thus making a decision is relatively easy. The 
manager simply chooses an alternative with the 
most favourable overall outcomes. If the problem 
is complex and you have to take into account 
many factors (or if information and analysis are 
subjective), it may happen that no alternative 
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will be the best choice. In this case, the main role 
belongs to analysis, experience, and intuition.

6. Realization of the decision. The process does 
not end with the choice of an alternative. At the 
stage of implementation, measures are taken to 
specify the solution and bring it to the executors, 
the value of the solution lies in the fact that it is 
implemented. The level of effectiveness of a solution 
will increase if it is recognized by the person to 
whom it affects. A good way to gain recognition is 
to attract such people to the process of its adoption.

7. Control over the execution of the decision. 
In the control process, deviations are detected 
and corrections are introduced to help realize the 
solution in its entirety. Controls establish a kind 
of feedback between control and control systems.

The success of results of business entities 
depends to a large extent on the adopted concept 
of risk management. Determining the purpose of 
the risk management process is complicated by the 
existence of a direct relationship between risk and 
profit, so companies must independently determine 
the level of risk they agree to for the planned profit.

In this case, the investigated phenomenon is 
the degree of riskiness of the enterprise. Based on 
the logical-economic analysis, 12 factors (xj) that 
have an effect on the phenomenon under study 
(dependent variable (Y)) were selected as a result 
of the study of literary sources on determining 
the possible factors of influence on the degree of 
riskiness of the enterprise.

Consequently, the following factors influence the 
degree of riskiness of an enterprise: Х1 – level of 
financial risk; X2 – level of profitability of capital; 
Х3 – level of investment attractiveness; X4 – share of 
attracted capital; X5 – the value of net income; Х6 – 
level of profitability of activity; Х7 – share of the 
market of the enterprise; Х8 – liquidity level; X9 – 
the size of fixed assets; Х10 – economic and political 
situation in the country; X11 – number of employees; 
Х12 – changes in legislation (tax increase).

A survey of respondents in the number of 
24 people directly related to the enterprise was 
conducted to determine the degree of influence of 
Хj on Y. All respondents have higher education,  
mostly economic, the average age of the 
respondents is 30 years. This survey was conducted 
among the company’s employees and university 
professors. Each respondent was asked to complete 
a questionnaire listing factors that could affect 
the researched indicator. The factor, which in the 
opinion of this respondent most influences the 
degree of riskiness of an enterprise, is ranked 1, 
etc., and the rank value is not repeated.

The factor that, from the viewpoint of 
respondents surveyed, has the greatest impact 
on the researched indicator has the smallest sum 
of ranks, and the least influential factor – the 
highest sum of ranks.

Then a histogram of the distribution of the sum 
of the rank of the influence of the selected factors 
on the degree of riskiness of the enterprise was 
constructed, based on the received sum of rank 
in terms. At the same time, the corresponding 
factors are on the abscissa axis, and the ordinates 
are their respective amounts (Fig. 1).

Based on the analysis of the constructed 
histogram of the distribution of sums of ranks, 
it is possible to group selected factors according 
to the degree of their influence on the degree of 
riskiness of the enterprise.

The group of factors that most affect the degree 
of riskiness of the enterprise can be attributed: the 
share of attracted capital, the level of return on 
capital and the level of financial risk. This group of 
factors has the greatest impact on the researched 
indicator since it is the share of attracted capital, 
the level of financial risk, and the level of 
profitability of capital determine the dependence 
of the enterprise on creditors and investors.

Also important is the level of financial risk, 
which is a key factor in shaping the financial 

Fig. 1. Histogram distribution of the sum of rank factors  
that affect the degree of riskiness of the enterprise
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sustainability of the enterprise, which reflects 
the state of financial resources of the enterprise, 
in which rational disposal of them guarantees 
the availability of own funds, sustainable 
profitability, and ensuring the process of 
expanded reproduction.

The second group of factors, according to 
respondents, includes: the value of net income, 
the size of fixed assets, the level of profitability 
of activity, and the level of liquid assets. That 
speaks about an important role of a financial 
condition of the enterprise in a certain degree of 
riskiness of the enterprise. These factors reflect 
the profitability of an enterprise and the ability 
to meet their obligations. That is, the enterprise’s 
inability to prevent a reduction in the volume of 
liabilities or to finance the growth of its assets 
directly depends on these factors.

The number of employees, the level of 
investment attractiveness, and the market share 
have a small impact on the degree of riskiness 
of the enterprise and belong to the third group 
of factors. These factors form the company’s 
position in the market and its attractiveness both 
for investors and for suppliers and consumers.

The fourth group of factors includes changes 
in legislation (tax growth) and the economic and 
political situation in the country, and these factors 
have the smallest impact on the degree of riskiness 
of the enterprise. These factors are external, which 
indicates the company’s firmness to external risks.

The degree of coherence of opinion of all 
interviewed respondents was also assessed. The 
need for this assessment is due to the fact that 
the above results of the study make sense if 
the average degree of consistency of opinion of 
respondents is not accidental.

In our case, the coefficient of concordance 
for the performed calculations is 0.4911, that is, 
experts’ opinions are agreed on 48.11%.

The final stage of the study is an assessment of 
the significance of the coefficient of concordance 
on the Pearson criterion. Thus, the calculated 
value was χ 2 = 127,02 more tabular for the 5% 
level of significance for the number of degrees 
of freedom 11 (χ 2tabl = 44,46), then the null 
hypothesis about the coincidence of the opinions 
of the interviewed experts should be considered 
rejected. That is, with a probability of 0.95, it 
can be argued that the consistency of the opinions 
of all interviewed respondents is not accidental.

Conclusion. In view of the above, it can be noted 
that the greatest impact on the degree of riskiness 
of an enterprise is the share of attracted capital, 
the level of return on capital and activities, the 
level of financial risk, and liquidity of funds, 
because these factors are significant in shaping 
the financial sustainability of the enterprise. 
Also, factors such as the size of fixed assets, the 
value of net income, and the level of investment 

attractiveness have a significant impact on the 
rational balance of local and national taxes. 
Factors related to external risk factors have the 
smallest impact on the rational balance of local 
and national taxes.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ: 

ЗАКОРДОННИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

IMPLEMENTATION OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  
POLICY IN THE FIELD OF RAILWAY TRANSPORT:  

FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто підходи до формування політики кор-

поративної соціальної відповідальності в умовах розвитку гло-
балізаційних транспортних потоків і посилення процесів євро-
інтеграції. Систематизовано закордонний і вітчизняний досвід 
з урахуванням особливостей галузі залізничного транспорту. 
Виявлено вплив інтенсивних європейських транспортних по-
токів на встановлення більш жорстких вимог до безпеки руху 
та екологічності обладнання української залізниці. На при-
кладі ПАТ «Укрзалізниця» побудовано тренди зміни обсягів 
вантажних та пасажирських перевезень і виявлено актуальні 
проблеми ресурсного забезпечення соціальних й екологічних 
програм у контексті політики корпоративної соціальної відпо-
відальності. Підкреслено роль якісного інформаційного забез-
печення політики корпоративної соціальної відповідальності  
в галузі залізничного транспорту на етапі розбудови економіки 
знань, що базується на управлінні майбутнім і максимальному 
використанні технологічного та людського потенціалу.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены подходы к формированию политики 

корпоративной социальной ответственности в условиях раз-
вития глобализационных транспортных потоков и усиления 
процессов евроинтеграции. Систематизирован зарубежный и 
отечественный опыт с учетом особенностей отрасли железно-
дорожного транспорта. Выявлено влияние интенсивных евро-
пейских транспортных потоков на установление более жестких 
требований относительно безопасности движения и экологич-
ности оборудования украинской железной дороги. На примере 
ОАО «Укрзализныця» построены тренды изменения объемов 
грузовых и пассажирских перевозок и выявлены актуальные 
проблемы ресурсного обеспечения социальных и экологичес- 
ких программ в контексте политики корпоративной социальной 
ответственности. Подчеркнута роль качественного информа-
ционного обеспечения политики корпоративной социальной 
ответственности в области железнодорожного транспорта на 
этапе развития экономики знаний, основанной на управлении 
будущим и максимальном использовании технологического  
и человеческого потенциала.

Ключевые слова: евроинтеграция, глобализация транс-
портных потоков, отрасль железнодорожного транспорта, 
корпоративная социальная ответственность, устойчивое раз-
витие, институциональная среда, социальные программы, 
безопасность движения, экологичность оборудования, корпо-
ративная структура, ресурсное обеспечение.

АNNOTATION
Іn the article are considered different approaches to the for-

mation of the corporate social responsibility policy of economic 
entities and the state in the context of the development of glo-
balization transport flows and the strengthening of the processes  
of European integration. Foreign and domestic experiences are 
systematized taking into account the specifics of the railway 
transport industry. The directions of improvement of the corporate 
social responsibility policy of the companies are determined –  
for the world and European leaders of the railway transport. The 
characteristics of the future of transport, economy, logistics and 
environment are given on the basis of the use of empirical data 
of rail transport companies. The growing role of the transport in-
frastructure is shown in determining the rules of the game on the 
market, restricting conditions and accelerating the modernization 
of rolling stock of the railway. The influence of intensive European  
transport streams was revealed on the establishment of more 
stringent requirements for traffic safety and environmental friend-
liness of the equipment of Ukrainian railways. It is proved that 
the practical value of the policy of corporate social responsibility 
in the field of rail transport depends significantly on the quality of 
the institutional environment, including the regulation of the activ-
ities of monopolistic structures, the development of relations with 
investors and business customers. Trends of changes in volu- 
mes of freight and passenger transportation were constructed 
and actual problems of resource provision of social and environ-
mental programs were identified in the context of the policy of 
corporate social responsibility. The gap was found in the declared 
purposes of Ukrzaliznytsya PJSC and real economic, social and 
environmental results that reflect the content of such a policy. 
The incentives for implementing corporate social responsibility 
policies depend on the quality of the institutional environment and 
the regulation of monopoly activities. The role of qualitative infor-
mational support of the policy of corporate social responsibility in 
the field of railway transport is emphasized at the stage of develo- 
ping the knowledge economy based on future management and 
maximum use of technological and human potential.

Key words: eurointegration, globalization of transport flows, 
railway transport industry, corporate social responsibility, sustaina- 
bility, institutional environment, social programs, traffic safety, en-
vironmentally friendly equipment, corporate structure, resource 
support.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Розкриття змісту проце-
сів взаємодії у суспільстві та в економіці, зокре-
ма у сфері залізничного транспорту, дає змогу 
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по-новому подивитися і досліджувати про-
блему управління корпоративними структу-
рами та відносинами у соціально-економічній  
та екологічній сферах. Залізничний тран-
спорт України, який забезпечує понад 80%  
вантажних і майже 50% пасажирських пе-
ревезень, є провідною галуззю в дорожньо-
транспортному комплексі країни і виступає 
вагомим чинником глобалізації транспортних 
потоків, посилення процесів євроінтеграції. 
Майбутнє цієї галузі залежить не лише від 
підвищення ефективності господарювання,  
а й від відповідальності регулюючих органів  
і топ-менеджменту, коли: здійснюються про-
цеси імплементації шести директив та чо-
тирьох регламентів ЄС у сфері залізничного 
транспорту і формується нова модель ринку 
залізничних перевезень, аналогічна європей-
ським залізничним системам; повинен бути 
впроваджений принцип рівноправного досту-
пу до послуг інфраструктури, що поширюєть-
ся на всіх осіб, зацікавлених в отриманні та-
ких послуг; підвищуються вимоги до безпеки 
на залізничному транспорті. Відповідно, має 
бути адекватним змістовне наповнення бізнес-
моделей суб’єктів господарювання у стратегіч-
но важливій галузі залізничного транспорту  
і чітке визначення зон їхьої відповідальності, 
що сприятимуть вирішенню гострої екологіч-
ної, соціальної та фінансової криз в Україні. 
За даними EY Fraud Surveys, із 2013 р. краї- 
на втратила 45 сходинок у глобальних рей-
тингах за показниками суспільного розвитку 
та якості життя, що зумовлено не лише по-
глибленням соціальної та економічної кризи,  
військовими подіями в країні, а й негативним 
майбутнім [1]. Нині у стані кризи перебуває не 
тільки соціальна держава, а й усе суспільство. 
Галузі залізничного транспорту потенційно 
повинні виступати рушієм науково-технічного  
і технологічного прогресу, демонструвати 
приклади формування економічного простору 
для впровадження соціальних та екологічних 
стандартів, передових логістичних технологій, 
економії часу на основі оптимізації транспорт-
них маршрутів, притягувати інтелект нації для 
прикладення своїх талантів і набутих знань 
тощо. Отже, політика корпоративної соціаль-
ної відповідальності (КСВ) у цьому контексті 
має особливе значення у поточній і віддале-
ній перспективі у трансформаційних еконо-
міках, які вивчають досвід постіндустріаль- 
них країн, де домінують галузі п’ятого та шос- 
того технологічних укладів, щодо грамотного 
використання політики КСВ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. Із різних 
позицій учені розглядають проблему КСВ: 
екологічної, фінансової, соціальної, організаційно- 
управлінської, правової, з боку забезпечення 
інформаційної прозорості, адже логічно по-
стає питання: хто відповідає – які суб’єкти і 

за що відповідають як учасники певних соці-
ально-економічних явищ чи контрактних від-
носин (функції, завдання); хто проводить мо-
ніторинг виконання зобов’язань, систематизує 
подібну інформацію (структурні одиниці чи 
спеціалізовані відділи); яка міра покарання за 
порушення принципів КСВ чи окремих прий- 
нятих стандартів і яка міра відповідальності 
топ-менеджерів та співвласників акціонерного 
капіталу у зміцненні ключових позицій пра-
цівників, грамотному розподілі ресурсів у разі 
появи кризових ситуацій; як розподіляються 
підприємницькі, екологічні та соціальні ри-
зики в процесі реалізації корпоративної стра- 
тегії тощо.

Глобалізація бізнесу посилила міграцію 
людського і фінансового капіталу, загострив-
ши проблеми невизначеності цільових ринків 
компаній, нестійкості їх фінансових та реаль-
них активів, зміщення центрів відповідаль-
ності, затрат і результатів. Логічно практика 
поставила перед ученими нові виклики щодо 
формування принципів КСВ в умовах розвитку 
глобальних ринків [2]. На фондових і страхо-
вих ринках вагомою стає роль іміджу компанії 
на основі використання принципів КСВ у про-
цесах формування ринкової вартості цінних 
паперів, у зниженні страхових ризиків [3],  
у забезпеченні тривалих конкурентних пере-
ваг та в поліпшенні ринкових позицій, чому 
присвячено багато праць закордонних учених: 
А. Керролла [4], М. Фрідмана [5], М. Портерa, 
М. Крамерa [6]. Багато вітчизняних учених,  
а саме Л. Бакаєв [7], А. Брайковська [8], В. Ди-
кань [9], В. Компанієць [10], О. Полякова [11], 
досліджують особливості застосування КСВ 
у галузі залізничного транспорту. Практичні 
проблеми грамотної ідентифікації принципів 
КСВ та управління відносинами з працівника-
ми, інвесторами, різними зацікавленими сто-
ронами в Україні висвітлено в роботах [12; 13]. 
Соціальна відповідальність бізнесу (СВБ) у ро-
боті К. Девіса розглядається крізь призму про-
цесу прийняття рішень [14]. Це фокусує увагу 
дослідника на оцінювання довіри до осіб, що 
приймають рішення, з боку працівників, інвес-
торів чи суспільства (для стратегічно важли-
вого підприємства). Криза соціальної держави 
у ХХІ ст., коли інтенсивно нагромаджують-
ся її внутрішні і зовнішні боргові зобов’яза- 
ння, як підкреслює академік НАН України  
В. Геєць [15], проявляється у послабленні її 
участі в інноваційних соціальних проектах та 
в інноваційному оновленні економіки, зростан-
ні ризиків розвитку, які перекладатимуться на 
приватний сектор, зі збереженням невизначе-
ності майбутнього бізнесу і слабких мотивів 
донесення особистої відповідальності за розви-
ток у майбутньому.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується озна-
чена стаття. Нинішні виклики, що постають пе-
ред суб’єктами галузі залізничного транспорту 
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України, які потерпають від затягнутої в часі 
технічної модернізації і втратили час як кон-
курентну перевагу в умовах інтенсивних євро-
пейських транспортних потоків, потребують ак-
тивного пошуку адекватних відповідей на них 
у контексті підвищення корпоративної соціаль-
ної відповідальності.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – проаналізувати за-
кордонний і вітчизняний досвід упроваджен-
ня політики корпоративної соціальної від-
повідальності (КСВ) у сфері залізничного 
транспорту; виявити зміну векторів розвитку 
бізнесу в нових конкурентних умовах гло-
балізації ринків і під впливом КСВ, а також 
причини порушення принципів системності  
в управлінні майбутнім у контексті КСВ у діяль- 
ності ПАТ «Укрзалізниця» в умовах посилен-
ня процесів євроінтеграції.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. В умовах посилення процесів євро-
інтеграції, глобалізації бізнесу принципи КСВ 
повинні бути інтегровані у моделі розвитку еко-
номіки, зокрема в мережі залізничного транс- 
порту. Нове тисячоліття в діловому бізнесі – 
це напружений час для створення позитивних, 
сприятливих передумов для майбутнього – для 
суспільства, громад, колективів, молодих спеціа- 
лістів, час для зміцнення інтелекту нації в усіх 
сферах життєдіяльності, який був би затребува-
ний для творіння змістовного життя у виробни-
чій сфері й у побутовому секторі, для відпочинку 
та оздоровлення від інтенсивної праці, часто пе-
ревантаженої хаосом, невпорядкованістю та нес- 
координованістю дій управлінських структур, 
виробничих і маркетингових планів, схвалених 
стратегій розвитку, у т. ч. у сфері залізничного 
транспорту, за відсутності необхідних ресурсів 
для їх втілення в реальну дійсність.

Управління майбутнім у сфері транспорту – 
такий напрям розвитку системоутворюючих 
галузей і вектор концентрації інтелектуаль-
них ресурсів, що змінює ринкове, інституцій-
не середовище в постіндустріальних країнах, 
які створюють передумови для полегшення 
доступу до мережі залізничної інфраструк-
тури (рис. 1). Залізничний транспорт пови-
нен відігравати більш вагому роль у форму-
ванні економічної й національної безпеки 
України, особливо в умовах військової агресії  
з боку Росії.

Приватні структури, переслідуючи свої 
комерційні інтереси, посилюють контроль 
ад транспортними потоками. Так, канадська 
компанія Bombardier Inc., один із найбіль-
ших отримувачів коштів канадських платни-
ків податків, отримала від Кремля контракт 
на 8 млн дол. США, згідно з яким компанія 
прийняла участь у побудові нової залізниці по-
близу кордону України і встановила свої сис-
теми контролю залізничного руху. У Канаді  
в контексті КСВ приділяється значна увага 

екологічності залізничних вантажних переве-
зень, зокрема використанню більш прогресив-
них, менш енергозатратних локомотивів класу 
CP (рис. 2). Створення екологічного серед-
овища – стратегічна мета залізничних доріг. 
Канадська залізна дорога ще з 2017 р. згідно 
з планом закупляє 200 американських тепло-
возів компанії General Electric Transportation, 
при цьому локомотиви Evolution повинні від-
повідати екологічним нормам Американського 
агентства із захисту навколишнього середови-
ща (EPA) рівнів 3 і 4 [17]. Вони будуть осна-
щені системою управління на основі створеної  
GE Transportation платформи GoLINC сис-
темою TripOptimizer, що допомагає вибрати 
оптимальний режим руху потяга для зменшен-
ня витрат палива і систему управління локо-
мотивами LOCOTROL.

На рис. 3 показано позитивну динаміку 
щодо шкідливих викидів канадського локомо-
тива GHG за 2012–2017 рр.

Політика КСВ наскрізь пронизує страте-
гічні рішення відомої американської компанії 
General Electric, яка показує приклад уміло-
го управління майбутнім (рис. 4). Відповідно 
до рамкової угоди між ВАТ «Укрзалізниця» 
і General Electric Transportation, на заводі  
у штаті Пенсильванія (США) в липні 2018 р. 
був виготовлений перший локомотив серії GE 
Evolution (планується поставити в Україну 
30 таких локомотивів).

Транспорт є однією з ключових сфер співп-
раці між ЄС та Україною, й, відповідно до  
ст. 368 Угоди про асоціацію, основною метою 
такої співпраці є сприяння реструктуризації та 
оновленню транспортного сектору України і пос- 
туповій гармонізації діючих стандартів та по-
літики з існуючими в ЄС [18].

В умовах євроінтеграції процеси сталого 
розвитку в галузі залізничного транспорту по-
силюють взаємодію зовнішніх і внутрішніх 
чинників. Це підтверджують закордонна і ві-
тчизняна практика та результати досліджень 
різних шкіл, які вивчають проблеми сталого 
розвитку та відповідні стратегії. Поштовхом 
для розвитку глобалізаційних процесів у сфе-
рі залізничного транспорту України і, відпо-
відно, зміни ринкових правил гри і стандартів 
стала розроблена на 12-му засіданні Міжуря-
дової комісії TRASECA та затверджена 1 черв-
ня 2016 р. стратегія Міжурядової комісії 
TRASECA з розвитку міжнародного транспорт-
ного коридору «Європа – Кавказ – Азія» на 
період 2016–2026 рр., у ході якої головування 
в Міжурядової комісії перейшло від Турецької 
Республіки до України. Це підвищує міру по-
літичної і підприємницької відповідальності 
держави й окремих суб’єктів господарювання 
за імідж української залізничної галузі та за 
якість її послуг перед іноземними і вітчизня-
ними споживачами [19].

Розроблення нових транзитних з'єднань 
і коридорів з ЄС в Азію є пріоритетним зав- 
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Рис. 1. Розвиток залізничної інфраструктури та залізничних операцій в Японії:  
створення передумов для полегшення доступу до мережі

Джерело: побудовано автором на основі [16]
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транспорту 

 Розподіл контролю 
залізничної 
інфраструктури та 
залізничних операцій 
над ними на декілька 
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залізничних ділянок 

РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В ЯПОНІЇ 
Міністерством землі, інфраструктури, транспорту та туризму (MLIT), JRTT і 
Японським комітетом із безпеки перевезень (JTSB): 
відповідальність  MLIT: за використання, розроблення та утримання землі, 
просування транспортної політики, розвиток туризму тощо;  
функції MLIT: технічне обслуговування, транспорт, безпека, розвиток бізнесу, 
виробництво, розподіл і вдосконалення обладнання 

Зростання цін на землю в 
мегаполісах  та їх вплив на 
будівництво залізничних споруд,  у 
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1,15 1,03 1,03 0,99 0,98 0,98СР  

NA Клас 1 Вантажні залізниці 
(крім СР  BNSF) 1,21 1,2 1,19 1,18 1,15 1,13

Рис. 2. Річна середня ефективність палива для локомотивів: CP проти  
вантажних залізниць класу 1 Північної Америки (U.S. Gallon/1,000 GTMs)
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данням для України. Відповідно, створення 
комплексної стратегії для всіх видів розвит- 

ку перевезень і завантаження існуючої інфра-
структури вздовж маршруту передбачає вдоско- 

Рис. 3. Екологічний напрям як пріоритет у розвитку канадських залізниць
Джерело: As reported to the CDP

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Викиди локомотива  GHG 

(1,000 T CO2 ) 3,28 3,171 3,066 2,953 2,671 2,771

Рис. 4. Стратегія КСВ компанії General Electric: погляд у майбутнє транспорту
Джерело: авторська розробка
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налення довгострокового планування розвит- 
ку залізничної галузі, входить у зону високої 
відповідальності Міністерства інфраструктури 
України та підпорядкованих йому структур,  
у т. ч. за цифровізацію транспортної індустрії, 
формування нової інформаційної платформи  
та поглиблення конструктивних відносин  
у рамках діяльності TRASECA.

Висока динаміка процесів приватизації 
трансформаційних економік і суб’єктів галузі 
залізничного транспорту супроводжується пе-
рерозподілом сфер відповідальності за дотри-
мання соціальних та екологічних стандартів, 
узятих раніше інвестиційних зобов’язань та 
зобов’язань перед клієнтами. Відповідно, по-
рушується баланс інтересів між суб’єктами 
«постачальник – виробник – споживач», між 
державним і приватним капіталом, істотно по-
рушується структура реальних і фінансових 
активів корпоративних структур: наприклад, 
чистий збиток ПАТ «Укрзалізниця» на кінець 
2017 р. перевищував 7 300 млн грн.

У схваленій 30.06.18 Розпорядженням КМУ 
«Національній транспортній стратегії України 
на період до 2030 року» підкреслено, що най-
більш залежними від транспортної галузі  
є добувні галузі (сільське господарство, ме-
талургійне виробництво, вугільна промисло- 
вість та ін.). Уряд України визнає тим самим від-
сутність як таких інноваційних реформ у кра-
їні, які б змінили структурно-функціональне  
навантаження економіки, зокрема галузі за-
лізничного транспорту (особливо у сфері па-
сажирських перевезень для виходу цієї під-
галузі із зони збитковості, підвищення рівня 
безпеки руху, комфортності, екологічності  
в умовах зростання туристичних потоків) тощо. 
На противагу такій тенденції у США протяж-
ність залізничних доріг, завантаженість яких 
не залежить від економічного росту добув-
них галузей, із 1920 р. зменшилася аж у два 
рази (тут найбільш завантаженим на планеті  
є авіатранспорт).

Політика КСВ усе більше зацікавлює ін-
весторів та уряд, адже довгострокове стій-
ке функціонування базується на розумінні 
взаємозв’язку фінансових, соціальних та еко-
логічних чинників із різною силою впливу 
осіб, що приймають рішення, наслідки яких 
відображаються на порушенні стійкості в рам-
ках загальної стратегії розвитку. Для дослі-
дження взаємозв’язку зазначених чинників  
та оцінювання можливостей творення під- 
приємством суспільної цінності в майбутньому 
в контексті КСВ необхідна змістовна інформа-
ція і доступ до неї з боку інвесторів, клієн- 
тів, партнерів, різних зацікавлених сторін. 
Затребуваним став формат інтегрованого зві-
ту компаній для підтримки стійкого бізнес- 
середовища та прийняття ефективніших рішень 
постачальниками фінансового капіталу: на між-
народному конкурсі річної звітності Corporate 
Register у 2007 р. з’явилася номінація «Найкра-

щий інтегрований звіт» і за ініціативи Принца 
Уельського був створений проект сталого обліку 
The Accounting for Sustainability (A4S).

Формування інтегрованого звіту, який 
би відображав реальні можливості суб’єктів 
залізничного транспорту впроваджувати за-
декларовані принципи КСВ на рівні локаль-
них залізничних відділень і філій, особли-
во актуальне для диверсифікованого бізнесу  
ПАТ «Укрзалізниця». Проведені організацій-
ні зміни у структурi ПАТ «Укрзалiзниця» 
(станом на 01.01.2018 створено 34 фiлiї, 
з яких 6 регiональних – на базi майнових 
комплексiв залiзниць та 28 – функцiональних 
(на базi майнових комплексiв пiдприємств, 
реорганiзованих шляхом злиття)) повинні бути 
органічно пов’язаними з політикою КСВ, за-
декларованою Департаментом корпоративної 
соціальної відповідальності ПАТ «Українсь- 
ка залізниця», який відповідає за діяльність 
Товариства з КСВ та сталого розвитку, за-
безпечує створення та зміцнення репутації 
як відкритої та прозорої компанії, діяль-
ність якої відповідає провідним міжнарод-
ним стандартам корпоративного управління  
та бізнес-етики [20; 21].

Практична цінність політики КСВ, що ініці-
ює ПАТ «Укрзалізниця», зростатиме залежно 
від налагодження ним раціональної взаємодії з 
вантажовласниками, адже стратегічний напрям 
розвитку такого стратегічно важливого під-
приємства повинен бути органічно пов’язаним 
із виробничо-логістичними, маркетинговими 
функціями ділових партнерів та їх соціальни-
ми програмами (рис. 5). Економіка залізнич-
ного транспорту загалом і ПАТ «Укрзалізни-
ця» зокрема, що нарощує обсяги вантажних  
і/або пасажирських перевезень без урахування 
впливу таких темпів економічного зростання  
на людину і на стан навколишнього середови-
ща, не має перспектив.

Підприємства, управління якими здійсню-
ється згідно з екологічними моделями й які 
сповідують принципи КСВ, скоротили свої 
обсяги продаж, особливо в умовах фінансової 
кризи 2007–2008 рр. Вибір підходу до управ-
ління та ресурсного забезпечення політики 
КСВ продиктований потенціалом підприємст-
ва. При цьому визначальними можуть бути 
два чинники: імперативи зовнішнього середо- 
вища і наміри керівників у системі ділово-
го партнерства. Розтягнуті в часі приватиза-
ційні процеси щодо ПАТ «Укрзалізниця» за 
низької якості інституційного середовища, 
зокрема Фонду держмайна України щодо ре-
гулювання діяльності монополістів, таких 
як «Укрзалізниця», актуалізують проблему 
пошуку недорогих зовнішніх джерел фінан-
сування для поліпшення соціальних, еколо-
гічних та економічних показників (ще в жовт- 
ні 2015 р. КМ України зареєстрував ПАТ «Ук- 
раїнська залізниця», створене на базі Дер-
жавної адміністрації залізничного транспор-
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ту України, 100% акцій «Укрзалізниці» зна-
ходяться в держвласності). Задекларована 
на даному підприємстві політика КСВ не за-
безпечена відповідними ресурсами, що під-
риває розпочаті раніше соціальні програми, 
знижує можливості щодо поліпшення якості 
залізничних перевезень: знос рухомого скла-
ду перевищує 80%, упродовж останніх років 
знижувалися обсяги капіталовкладень у модер-
нізацію рухомого складу й у розвиток «Укрза- 
лізниці» загалом.

Побудований на основі даних джерела [21]  
тренд щодо динаміки капітальних вкла-
день (У, млн дол.) ПАТ «Укрзалізниця»  
за 2011–2016 рр. у вигляді: У=1808-300t, (кое- 
фіцієнт детермінації R2=0,818) свідчить, що 
в середньому за один рік капітальні затрати 
знижувалися на 300 млн дол. Така динаміка є:  
по-перше, серйозною загрозою для утримуван-
ня переваг «Укрзалізниці» як монополіста на 
ринку внутрішніх і міжнародних залізничних 
перевезень; по-друге, високим ризиком для 
потенційних клієнтів для підтримання рит-
мічності у виробничій сфері й зниження під- 
приємницької відповідальності перед ними; по-
третє, причиною для перерозподілу пасажир-
ських потоків на користь інших видів тран-
спорту, зокрема авіаційного, з вищим рівнем 
комфортності і спадаючих цінових тенденцій 
у конкурентному середовищі бюджетних авіа-
компаній. Це означає, що політика КСВ не може  

бути відірвана від економіки ПАТ «Укрзаліз-
ниця», ділового партнерства і реальних мож-
ливостей забезпечення стратегічних рішень  
і пріоритетів (рис. 6).

ПАТ «Укрзалізниця», зокрема Департамент 
корпоративної соціальної відповідальності, 
приймаючи до реалізації концепцію КВС, по-
винен приймати до уваги як позицію підпри-
ємства на ринку, так і перспективи розвитку, 
адже необхідно відділяти процеси формуван-
ня цілей від процесів формування стратегії, 
в якій соціальні та екологічні складники ор-
ганічно поєднані із загальною стратегією роз-
витку та її обмежуючими умовами. Останні 
стають жорсткими за неефективного контролю 
над грошовими потоками, відсутності мотива-
ції до пошуку причин збитковості монополіста 
і за слабкого впливу «знизу» на політику ви-
корінення корупції.

Задіяні корупційні схеми ПАТ «Укрзаліз-
ниця» під час закупівлі стрілочних переводів 
через посередників, через що в 2017 р. було 
переплачено близько 1,5 млрд грн, а також 
закупівля непридатного обладнання, викорис-
тання додаткових угод для завищення ціни 
(понад ринкову) на дизельне паливо [23], 
низький рівень інвестиційної привабливості  
у частині залучення внутрішніх і закордон-
них інвестицій та ін. гальмують темпи інно-
ваційного розвитку залізничної галузі, збіль-
шують розрив між задекларованими цілями 

Рис. 5. Модель взаємодії ПАТ «Укрзалізниця» з вантажовласниками 
Джерело: складено автором на основі [21]
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Рис. 6. Тренди для пасажирських і вантажних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» за 2010–2017 рр.
Джерело: побудовано автором на основі даних [22]
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а) Пасажирооборот, тис. пас./км б) Обсяг перевезених вантажів, тис. т

і реальними результатами виконання соці-
альних та екологічних програм ПАТ «Укрза-
лізниця», підривають довіру до Міністерства 
інфраструктури України під час проведення 
конкурсів на ключові посади.

Департаментом корпоративної соціальної 
відповідальності «Укрзалізниці» важливими 
індикаторами КСВ визнано зміцнення іміджу, 
що залежить, зокрема, від подолання негатив-
ної тенденції збитковості пасажирських переве-
зень у сфері залізничного транспорту, створен-
ня умов для ліквідації дорожньо-транспортних  
пригод і подолання корупції. Проте лише  
за 10 місяців 2018 р. на залізничних переїз-
дах і коліях в Україні сталося 60 дорожньо-
транспортних пригод і загинуло 15 осіб [24]. 
Варто зазначити, що в рамках Європейської 
хартії безпеки дорожнього руху (ERSCharter) 
підвищення безпеки на дорогах є централь-
ним завданням. Наприклад, PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. було нагороджено за заходи, 
вжиті з метою підвищення безпеки на дорогах 
у рамках (ERSCharter). Соціальна кампанія 
PLK Safe Level-Crossing «Стоп і живи!» є од-
нією з найбільших акцій, присвячених безпеці 
в Європі [25].

Упровадження принципів КСВ уможливлює 
економію часу для пасажирів і замовників 
вантажних перевезень. Показовим може бути 
приклад руху польських поїздів Pendolino 
(Express Intercity Premium, EIP), які запро-
понували пасажирам найкоротший в історії 
час поїздки між основними агломераціями  
в Польщі, що є результатом безпрецедентних 
інвестицій PKP (Polskie Linie Kolejowe S.A.). 
Це свідчить про прихильність даної компа-
нії та інших іноземних компаній [26; 27]  
до відповідального, довгострокового створен-
ня не лише вартості, а й суспільної цінності.  
На основі узагальнення закордонного та віт- 

чизняного досвіду щодо впровадження політи-
ки КСВ та її поліпшення з урахуванням сучас-
них ринкових тенденцій визначено виклики, 
що постають перед суб’єктами галузі залізнич-
ного транспорту України та актуалізують по-
шук адекватних відповідей (рис. 7).

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Формування та реалізація політики корпо-
ративної соціальної відповідальності та під-
вищення міри відповідальності держави як 
активного учасника ринку – це адекватна реак- 
ція менеджменту на сучасні виклики суспіль-
ства в умовах дії жорстких обмежень, зовніш-
ніх та внутрішніх загроз як економічній, так і 
національній безпеці України. Підприємствам 
залізничного транспорту, що впроваджують 
політику КСВ, потрібна багатовимірна страте-
гія, яка повинна бути зосереджена на людях  
і сприянні повнішому використанню люд-
ського капіталу на основі соціальних програм 
та екологічних проектів, надавання акціо-
нерного капіталу в майбутній приватизації  
ПАТ «Укрзалізниця».

Важливим напрямом розвитку політики 
КСВ є розвиток техніко-технологічного і люд-
ського потенціалу вітчизняних виробників – 
суб’єктів залізничного транспорту та інших 
клієнтів як носіїв ідей, новаторських пропози-
цій. Окрім того, трансформація індустріальної 
економіки в економіку знань, а суспільства – 
в інформаційне передбачає збагачення змісту 
КСВ, а саме широке застосування в галузі за-
лізничного транспорту цифрових технологій  
у виробничому і комерційному підприємни-
цтві, у діяльності спеціалізованих інституцій, 
посередників на ринку транспортних послуг 
для підвищення цінності та змістовності еко-
логічного моніторингу, посилення контролю 
над грошовими потоками, пошуку нових точок 
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економічного зростання і джерел для поліп-
шення якості життя та навколишнього середо-
вища, виявлення та викорінення корупційних 
схем, проведення прозорих конкурсів на керів-
ні посади відповідального перед суспільством 
менеджменту.
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

MANAGEMENT OF FINANCIAL SECURITY OF DOMESTIC ENTERPRISES

АНОТАЦІЯ
Нині майже третина вітчизняних підприємств є збиткови-

ми, що зумовлене негативною дією внутрішніх та зовнішніх 
факторів. Для кожного підприємства основним завданням  
є забезпечення стійкого фінансового стану. Щоб його досягти, 
необхідно правильно визначити хід управління фінансовою 
безпекою підприємства та застосувати його в практичній фі-
нансово-господарській діяльності суб’єкта господарювання.  
У статті розглянуто методичні підходи до трактування понят-
тя «фінансова безпека підприємства», наведено механізм 
управління фінансовою безпекою суб’єкта господарювання 
та його основні функції. Досліджено динаміку фінансових ре-
зультатів діяльності підприємств України в галузевому розрізі  
за 2013–2017 роки. Розглянуто міжнародний досвід забезпе-
чення фінансової безпеки підприємств та управління нею.

Ключові слова: фінансова безпека, чистий прибуток, еко-
номічна безпека підприємства, механізм, підприємство.

АННОТАЦИЯ
Сейчас почти треть отечественных предприятий являются 

убыточными, что обусловлено отрицательным действием вну-
тренних и внешних факторов. Для каждого предприятия основ-
ным заданиям является обеспечение стойкого финансового 
состояния. Чтобы его достичь, необходимо правильно опреде-
лить ход управления финансовой безопасностью предприятия 
и применить его в практической финансово-хозяйственной 
деятельности субъекта хозяйствования. В статье рассмотре-
ны методические подходы к трактовке понятия «финансовая 
безопасность предприятия», приведены механизм управле-
ния финансовой безопасностью субъекта хозяйствования  
и его основные функции. Исследована динамика финансовых 
результатов деятельности предприятий Украины в отрасле-
вом разрезе за 2013–2017 годы. Рассмотрен международный 
опыт обеспечения финансовой безопасности предприятий  
и управления нею.

Ключевые слова: финансовая безопасность, чистая при-
быль, экономическая безопасность предприятия, механизм, 
предприятие.

ANNOTATION
For today one third of domestic enterprises bears loss almost, 

that is predefined by negative operates internal and external fac-
tors. Providing of the proof financial state comes forward for ev-
ery enterprise to the basic tasks. That attaining him is necessary 
correctly to define motion of management of enterprise financial 
safety and apply it in practical financially-economic activity of 
subject of manage. Considerable part of scientists attracts the at-
tention of consideration of problem of providing of effective man-
agement financial safety in the conditions of economic instability. 

In the article methodical approaches are considered in relation to 
interpretation of essence “financial safety of enterprise” and the 
basic are abstracted from them that most exactly characterize a 
concept and expose his meaningfulness for financially-economic 
activity of subject of manage. A mechanism over of management 
financial safety is brought, development of that is individual for ev-
ery subject of manage and needs a correct and clear construction. 
During research of mechanism basic functions are distinguished, 
so as they are an important constituent, that provide him to the 
robot. The system of providing of financial safety without that an 
effective management financial activity is impossible is certain. 
In the article the dynamics of financial results of activity of enter-
prises of Ukraine is investigational in a branch cut for 2013–2017. 
Industries that were unprofitable are certain, and that had a profit.  
On the basis of research of net income (to the loss) the estimation 
of financial safety of enterprises of Ukraine is conducted by means 
of corresponding indexes. Coefficients that were selected for the 
estimation of financial safety of subject of manages are analyzed. 
Basic attention was sent to the improvement of the expected in-
dexes. International experience is considered from providing and 
management of enterprises financial safety. Tasks that execute 
the organs of state administration of the economically-developed 
countries for realization of stable and effective management of 
subject of manages financial safety are certain.

Key words: financial safety, net income, economic security of 
enterprise, mechanism, enterprise.

Постановка проблеми. Фінансова безпека 
підприємства – це базова компонента мікро-
рівня, яка є обов’язковою умовою дієздатності 
суб’єкта господарювання. Підприємство існує  
в середовищі ендогенних та екзогенних факто-
рів, які мають великий вплив на його фінансову 
діяльність, таких як нестабільність законодав-
ства, військово-політичні загрози, нерозвине-
ність фінансового ринку, слабке технічне озбро-
єння підприємства. Для фінансової захищеності 
суб’єкта, його стійкого економічного розвитку, 
примноження потенціалу та досягнення зна-
чних позитивних результатів підприємству слід 
велику увагу приділяти управлінню фінансо-
вою безпекою, тому питання дослідження фі-
нансової безпеки суб’єкта господарювання, яка 
забезпечить стабільний та успішний розвиток 
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підприємства, є досить актуальним в сучасних 
економічних умовах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Теоретичним та практичним аспектам управлін-
ня фінансовою безпекою підприємств присвя-
чені праці вітчизняних та зарубіжних вчених, 
таких як І.А. Бланк, Дж. Шинасі, О.А. Поно-
маренко, Ж.В. Кудрицька, Є.Ю. Ткаченко. Не-
зважаючи на велику кількість досліджень щодо 
управління фінансовою безпекою підприємства, 
необхідним є подальший розвиток теоретико-
методичної бази в галузі фінансової безпеки.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Дослідження науковців під-
тверджують актуальність наведеної проблема-
тики, однак більшість вчених не акцентує увагу 
на тому, яким чином взагалі забезпечується 
ефективне управління фінансовою безпекою, 
що є дуже важливим під час розгляду питання.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Система забезпечення фінансо-
вої безпеки є досить важливою для стійко-
го функціонування підприємства, тому ме-

тою статті є дослідження основних аспектів 
управління фінансовою безпекою вітчизняних 
підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
З кожним новим роком на світовому ринку 
з’являються все нові й нові продукти та послуги, 
які пропонують нам суб’єкти господарювання. 
Однак підприємствам досить важко працюва-
ти в середовищі, де спостерігається економічна 
нестабільність. В складній економічній ситуа-
ції виникає багато ризиків та загроз, які зму- 
шують вітчизняні підприємства стикатися з до-
сить великою кількістю фінансово-економічних 
проблем, що гальмують їх фінансову діяльність 
та, зрештою, приводять в кращому разі до реор-
ганізації, а в гіршому – до банкрутства. Отже, 
правильно побудована система управління фі-
нансовою безпекою дасть змогу підприємству 
адекватно оцінювати всі можливі ризики та за-
грози зовнішнього й внутрішнього середовища.

У науковій літературі існує безліч різних 
трактувань поняття «фінансова безпека під- 
приємства» (табл. 1).

Таблиця 1
Науково-методичні підходи до трактування поняття «фінансова безпека підприємства»

Автор Трактування поняття
Фінансова безпека підприємства як стан (системи відносин та ресурсів, розвитку та діяльності)

І.А. Бланк  
[3, с. 26]

Кількісно та якісно детермінований рівень фінансового стану підприємства, що 
забезпечує стабільну захищеність його пріоритетних збалансованих фінансових інтересів 
від ідентифікованих реальних та потенційних загроз зовнішнього та внутрішнього 
характерів, параметри якого визначаються на основі його фінансової філософії та 
створюють необхідні передумови фінансової підтримки його стійкого зростання в 
поточному та перспективному періодах

О.А. Пономаренко 
[11, с. 46]

Якісно та кількісно визначений фінансовий стан суб’єкта господарювання та діяльності, 
спрямований на досягнення такого стану, який характеризується збалансованістю та 
якістю використання фінансових інструментів суб’єкта господарювання, здатністю 
забезпечувати його розвиток, витримуючи негативний вплив дестабілізуючих факторів 
зовнішнього та внутрішнього середовища

Ж.В. Кудрицька 
[9, с. 3]

Збалансований стан його елементів та підсистем як окремої економічної системи, що 
можуть бути виражені кількісними чи якісними показниками, а також характеризується 
стійкістю до негативних впливів внутрішнього та зовнішнього середовища, здатністю 
забезпечити її ефективне функціонування, стабільність розвитку та економічного 
зростання в довгостроковому періоді

Фінансова безпека як складова економічної безпеки

І.В. Чібісова  
[14, с. 2]

Складова економічної безпеки підприємства, яка полягає в наявності такого його 
фінансового стану, який характеризується збалансованістю та якістю фінансових 
інструментів, технологій та послуг, стійкістю до загроз

Є.Ю. Ткаченко, 
О.В. Яришко  
[15, с. 372]

Складова економічної безпеки, яка полягає в забезпечені стану ефективного 
використання ресурсів підприємства під впливом зовнішніх та внутрішніх загроз і 
спрямована на досягнення фінансової рівноваги підприємства в довгостроковому та 
короткостроковому періодах

Фінансова безпека як комплекс заходів та методів

М.Д. Білик  
[2, с. 130]

Здатність стабільно й ефективно здійснювати свою діяльність протягом невизначеного 
періоду часу зі вжиттям сукупності взаємопов’язаних діагностичних, регулюючих 
та контрольних заходів фінансового характеру, які мають забезпечити формування 
оптимального розміру фінансових ресурсів та їх раціональне використання, нівелюючи 
вплив ризиків внутрішнього й зовнішнього середовища

Фінансова безпека як діяльність з управління ризиками

О.А. Кириченко 
[8, с. 26]

Діяльність з управління ризиками та захисту інтересів підприємства від зовнішніх 
та внутрішніх загроз задля забезпечення стабільного розвитку підприємництва та 
зростання його власного капіталу в поточній та стратегічній перспективах

Дж. Шинасі  
[1, с. 2]

Здатність сприяти та розширювати економічні процеси корпорації, управляти ризиками 
діяльності та нівелювати їх наслідки. Фінансова безпека підприємства характеризується 
ознакою неперервності у часі, адже вона може лише видозмінюватися як похідна 
сукупності всіх елементів категорії фінансів
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Трактування поняття «фінансова безпека 
підприємства» свідчить про те, що розвиток 
наукової думки в цьому напрямі не стоїть на 
місці. Отже, виділено чотири основні підходи, 
за якими характеризують фінансову безпеку  
підприємства:

– як стан, що забезпечує захищеність фінан-
сових інтересів від загроз, забезпечує збалансо-
ваність та якість використання фінансових ін-
струментів суб’єкта господарювання (І.А. Бланк, 
О.А. Пономаренко, Ж.В. Кудрицька);

– як складова економічної безпеки, що за-
безпечує ефективне використання ресурсів та 
спрямована на досягнення фінансової рівноваги 
в короткостроковому та довгостроковому періо-
дах (І.В. Чібісова, Є.Ю. Ткаченко);

– як комплекс заходів, вжиття яких забез-
печить формування оптимального розміру фі-
нансових ресурсів (М.Д. Білик);

– як діяльність з управління ризиками, що 
забезпечує стабільний розвиток суб’єкта госпо-
дарювання та зростання його власного капіталу 
(О.А. Кириченко, Дж. Шинасі).

У системі управління підприємством однією 
з ключових підсистем є механізм управління 
фінансовою безпекою. Оскільки механізм ви-
значає внутрішній устрій підприємства, його 
правильна побудова дасть змогу підприємству 
не тільки здійснювати ефективну протидію різ-
ним загрозам, але й підтримувати стан фінансо-
вої безпеки на належному рівні [12, с. 82].

Без певного власного забезпечення функці-
онування підсистеми управління фінансовою 
безпекою суб’єкта господарювання буде неефек-
тивним, отже, вона повинна мати нормативно-
правове забезпечення (законодавчі та норматив-
ні акти, норми, вимоги, накази тощо);

– організаційно-методичне забезпечення (необ- 
хідна відповідна організаційна структура,  
що буде включати підрозділи, всіх керівників 
та персонал, які відповідають за рівень фінан-
сової безпеки на підприємстві);

– технічне забезпечення (забезпечення інфор-
маційною технікою та технологіями, а також 
відповідними комп’ютерними програмами для 

аналізування, планування, виявлення загроз);
– інформаційне забезпечення (має включа-

ти всі дані, показники, параметри, які потрібні 
для аналізування та планування фінансової без-
пеки підприємства);

– кадрове забезпечення (наявність кваліфі-
кованих кадрів);

– фінансове забезпечення (розроблення за-
гального бюджету підприємства, що передбачає 
врахування всіх фінансових потреб, які забез-
печують фінансову безпеку суб’єкта господарю-
вання) [6, с. 162–163].

Механізм управління фінансовою безпекою 
підприємства включає певну сукупність мето-
дів, завдань, функцій, фінансових інструмен-
тів, принципів тощо (рис. 1).

Фінансова безпека є важливою складовою 
економічної безпеки підприємства. Для визна-
чення рівня фінансової безпеки підприємства 
слід проводити повний аналіз загроз, які нега-
тивно впливають на фінансову безпеку суб’єкта 
господарювання та збитків. Необхідністю про-
ведення такого аналізу є те, що фінансова без-
пека відображає стан, за якого підприємство пе-
ребуває у фінансовій рівновазі; забезпечуються 
його платоспроможність, ліквідність, стійкість 
у довгостроковому періоді; забезпечується за-
хищеність фінансових інтересів власників під- 
приємства; задовольняються потреби у фінан-
сових ресурсах; наявна здатність протистояти 
небезпекам, які приводять до фінансового збит- 
ку [13, с. 98–99].

Найважливішою складовою механізму 
управління фінансовою безпекою підприємства 
є сукупність функцій, які зобов’язані реалізу-
вати цей механізм. Усі функції управління фі-
нансовою безпекою пов’язані між собою в єди-
ний процес (рис. 2).

Держава є регулятором вітчизняної підпри-
ємницької діяльності. Саме вона створює всі не-
обхідні передумови формування належного рів-
ня фінансової безпеки за допомогою монетарної, 
валютної, бюджетно-податкової, інвестиційної 
політик, а підприємства використовують нада-
ні можливості для своєї вигоди задля якомога 

Рис. 1. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства 
Джерело: складено на основі [6, с. 163]
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більшої максимізації фінансових результатів. 
В умовах конкуренції оцінювання фінансової 
безпеки перебуває на досить високому рівні та є 
центром дискусій щодо критеріїв підвищення. 
Головним критерієм, за яким оцінюють стан 
фінансової безпеки підприємства, є чистий при-
буток (табл. 2).

Дані табл. 2 свідчать про те, що у 2017 році 
отримано прибутку на суму 168 752 млн грн по-
рівняно зі збитком у 2013 році на суму 22 839,7. 
Зростання чистого прибутку свідчить про збіль-
шення потенційних можливостей підприємств 
та підвищення ступеня їх ділової активності. 
Зростання чистого прибутку найбільше зосе-
реджене в таких видах економічної діяльності, 
як промисловість, оптова та роздрібна торгів-

ля, інформація та телекомунікація, фінансова 
та страхова діяльність, професійна, наукова та 
технічна діяльність, освіта.

Збиткову тенденцію показала сфера сіль-
ського господарства. Якщо раніше найбільша 
частка чистого прибутку припадала на сіль-
ськогосподарську діяльність, то у 2017 році 
спостерігається зменшення на 3 399 млн грн по-
рівняно з 2015 роком, в якому чистий при-
буток дорівнював 102 849 млн грн. Причина 
зниження чистого прибутку в цій галузі зу-
мовлена низкою факторів, головними з яких 
є нестабільність грошової одиниці, внаслідок 
чого відбулося зростання цін на паливно-мас-
тильні матеріали, мінеральні добрива; висока 
вартість залучення кредитних ресурсів; не-

Рис. 2. Функціональна структура механізму управління ФБП 
Джерело: складено на основі [13, с. 100]
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Таблиця 2
Фінансові результати діяльності підприємств України за 2013–2017 роки

Сфера діяльності
Чистий прибуток (збиток), млн грн

2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік
Усього -22 839,7 -590 066 -373 516 29 705,0 168 752
Сільське, лісове та рибне господарство 14 984,5 21 481,3 102 849 90 613,2 68 858
Промисловість -4 181,1 -178 730 -188 267 -24 724 56 124
Будівництво -5 893,2 -27 948,8 -25 861 -10 553 -5 014,3
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів -13 248,5 -133 219 -88 161 -4 841,8 25 874,2

Транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність -1 423,4 -22 591,6 -17 847 7 408,7 -16 796

Тимчасове розміщування й організація харчування -1 416,7 -6 641,9 -6 874,9 -1 983,1 1 773,5
Інформація та телекомунікації 4 881,5 -17 137,1 -12 592 1 750,6 12 029,3
Фінансова та страхова діяльність 5 157,1 -5 550,3 -9 573,5 -670,8 16 806,6
Операції з нерухомим майном -10 192,2 -105 425 -64 369 -43 900 -17 551
Професійна, наукова та технічна діяльність -8 390,3 -100 347 -48 656 22 842 32 356,1
Діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування -1 555,2 -9 543,2 -9 860,6 -5 094,4 -3 624,2

Освіта 119,0 62,5 80,7 76,8 96,1
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги -149,7 -1 185,3 -1 042,3 186,2 145
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок -1 495,2 -3 244,0 -3 566,3 -1 599,5 -2 300,4
Надання інших видів послуг -36,3 -45,3 225,6 195 -23,7
Джерело: складено на основі джерела [5]
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ефективне використання ресурсів, що гальмує 
виробничий процес.

Крім галузі сільського господарства, збитку 
зазнали такі сфери, як будівництво, транспорт, 
складське господарство, поштова та кур’єрська 
діяльність, операції з нерухомим майном; охо-
рона здоров’я та надання соціальної допомоги, 
мистецтво, спорт та діяльність у сфері адмініст- 
ративного та допоміжного обслуговування.

Таким чином, ситуацію щодо збиткових сфер 
діяльності можна пояснити об’єктивними причи-
нами, а саме загостренням політико-економічної 
ситуації в країні, та суб’єктивними, а саме недостат-
ньою увагою керівників підприємства до проблем  
фінансово-економічної безпеки та забезпечення 
стійкого до загроз фінансового стану підприємства.

Проведемо оцінювання рівня фінансової без-
пеки підприємств України за 2013–2017 роки 
на основі таких показників, як рентабельність 
діяльності, ділова активність, ліквідність та 
платоспроможність, фінансова стійкість, інвес-
тиційна привабливість (табл. 3).

Розрахунок складових оцінювання фінансової 
безпеки в табл. 3 показав, що за 2013–2017 роки 
показники рентабельності діяльності в дина-
міці зросли. Зростанню власного капіталу по-
сприяло підвищення коефіцієнта фінансового 
левериджу. Відповідно, чим вище показники, 
тим ефективніше процес управління фінансо-
вою безпекою. При цьому підвищення рента-
бельності можна досягти шляхом оптимізації 
структури активів, зниження суми власного 
капіталу, зниження витрат на виробництво та 
реалізацію продукції.

Показники ділової активності за досліджува-
ний період коливались. У 2017 році коефіцієнт 
оборотності активів зменшився до 0,68 пунктів 
порівняно з 2014 роком, коли він складав 0,71. 
Для оптимізації структури активів необхідно 
продати частину незавантажених необоротних 
активів, знизити суму запасів. Коефіцієнт обо-

ротності основних засобів зменшився з 3 пунктів 
у 2013 році до 2,3 пунктів у 2017 році, що свід-
чить про уповільнення обігу основних засобів.  
Коефіцієнт оборотності власного капіталу збіль-
шився у 2017 році на 1,1 пункти, склавши 2,7. 
Для підвищення цього показника підприєм-
ствам необхідно працювати щодо збільшення 
обсягу збуту.

Коефіцієнти ліквідності та платоспромож-
ності є нижчими за нормативні значення.  
Це свідчить про те, що більшість компаній не 
зможе вчасно погасити борги, якщо термін пла-
тежу настане незабаром, тобто оборотних акти-
вів недостатньо для того, щоби погасити поточ-
ні зобов’язання. Наслідком цього є зниження 
довіри з боку кредиторів, інвесторів, постачаль-
ників, партнерів. Вирішення проблеми ґрунту-
ється на зниженні суми поточних зобов’язань, 
підвищенні оборотних активів.

Показники фінансової стійкості показують, 
що більшість підприємств має недостатню фі-
нансову стійкість у довгостроковій перспективі, 
про що свідчить значення коефіцієнтів, які є 
нижче за нормативний. Так, коефіцієнт фінан-
сової стійкості у 2017 році становить 0,42 (нор-
матив перебуває в межах 0,7–0,9). Підвищення 
можна досягти шляхом збільшення суми влас-
ного капіталу або суми довгострокових позико-
вих коштів. Коефіцієнт забезпечення власними 
обіговими коштами мав від’ємне значення.

Поліпшення основних показників розвитку 
підприємства дасть змогу підвищити рівень 
фінансової безпеки в умовах глобалізацій цих 
процесів. Чим вище рівень забезпеченості ко-
мерційної діяльності фінансовими ресурсами, 
тим вище рівень фінансової безпеки суб’єкта 
господарювання. Забезпечення фінансової без-
пеки можна розглядати як комплекс заходів 
щодо усунення загроз, які перешкоджають ро-
боті підприємства. До них слід віднести мак-
симізацію величини прибутку, достатність фі-

Таблиця 3
Оцінювання фінансової безпеки підприємств України за 2013–2017 роки

Показник
Рік

2013 2014 2015 2016 2017
Рентабельність діяльності

Рентабельність активів -0,004 -0,098 -0,046 0,003 0,017
Рентабельність власного капіталу -0,012 -0,399 -0,163 0,012 0,069
Рентабельність продажів -0,007 -0,141 -0,072 0,005 0,025

Ділова активність
Коефіцієнт оборотності активів 0,588 0,714 0,734 0,689 0,688
Коефіцієнт оборотності основних засобів 2,209 2,635 3,024 2,907 2,306
Коефіцієнт оборотності власного капіталу 1,699 2,438 2,740 2,630 2,799
Ліквідність та платоспроможність
Коефіцієнт покриття 1,141 1,038 0,998 0,987 0,979
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,173 0,158 0,128 0,090 0,092

Фінансова стійкість
Коефіцієнт фінансового левериджу 0,549 0,918 0,729 0,694 0,704
Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами -0,225 -0,378 -0,407 -0,306 -0,326
Коефіцієнт фінансової стійкості 0,725 0,470 0,556 0,418 0,426
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нансових ресурсів на всіх етапах економічного 
розвитку, безпеку операційної, фінансової та 
інвестиційної діяльності, підвищення рівня 
рентабельності активів та власного капіталу, 
фінансову стійкість та стабільність, позитивний 
імідж [4, с. 95].

Важливим для діяльності вітчизняних під-
приємств є впровадження ефективної прак-
тики міжнародного досвіду із забезпечен-
ня фінансової безпеки та управління нею. 
В економічно розвинених країнах основна 
увага приділяється питанням розроблення 
теоретичних та прикладних засад розвитку 
підприємництва, формуванню сприятливого 
економіко-правового середовища для ведення 
підприємницької діяльності.

Так, у табл. 4 представлено завдання органів 
державного регулювання в розвинених країнах 
світу щодо управління фінансовою безпекою 
підприємств.

Також не менш важливу роль у забезпеченні 
фінансової безпеки підприємства в розвинених 
країнах відіграє страхова сфера, що є основним 
чинником, що знижує ризик, та бере участь  
у забезпеченні доступу підприємств до фінансо-
вих ресурсів і конкурентних позицій на зовніш-
ніх ринках [10, с. 16].

Світовий досвід управління фінансовою безпе-
кою дає нам наочний приклад того, вжиття яких 
заходів здійснюють підприємства розвинених кра-
їн для того, щоб уникнути фінансово-економічних 
труднощів, а також покращити свою роботу. 
Отже, запозичення позитивних моментів між-
народного досвіду дасть змогу забезпечити висо-
ку фінансову ефективність роботи, незалежність  

та фінансову стійкість суб’єкта господарювання, 
досягти високої ефективності менеджменту та ви-
сокого рівня кваліфікації персоналу, належного 
рівня конкурентоспроможності вітчизняних під-
приємств, покращити правову захищеність усіх 
аспектів діяльності підприємства.

Висновки. Отже, фінансова безпека є важ-
ливою складовою економічної безпеки підпри-
ємства та здатністю суб’єкта господарювання 
здійснювати ефективну й стабільну фінансово- 
господарську діяльність у довгостроковому пе-
ріоді, яка досягається шляхом вжиття сукуп-
ності взаємопов’язаних інструментальних, діаг- 
ностичних і контрольних заходів, що мають фі-
нансовий характер та повинні оптимізувати ви-
користання фінансових ресурсів, забезпечити їх 
належний рівень, мінімізувати вплив ризиків  
і загроз ендогенних та екзогенних факторів.

У покращенні діяльності вітчизняних під-
приємств важливу роль відграє міжнародний 
досвід. У розвинених країнах розробляються ці-
льові стратегічні планові документи щодо зміц-
нення фінансової безпеки підприємства. У таких 
умовах суб’єкти підприємницької діяльності, 
виконуючи соціальну та економічну місії у сус-
пільстві, опиняються у ситуації належного рівня 
захищеності свого майна та інтересів від впливу 
чинників зовнішнього середовища. Отже, цей 
досвід має значний інтерес для розвитку системи 
безпеки вітчизняних підприємств.
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Таблиця 4
Світовий досвід забезпечення управління фінансовою безпекою підприємства

Країна Завдання органів державного регулювання

Німеччина Розроблення Плану подальших дій для відновлення платоспроможності підприємства. 
Фінансові заходи Плану подальших дій спрямовуються на збільшення капіталу підприємства.

США

Створення структурних підрозділів ведення політики у сфері економічної безпеки 
підприємництва за галузево-територіальною ознакою. У США, крім Адміністрації малого 
бізнесу, питання забезпечення економічної безпеки підприємництва вирішують регіональні 
відділення Міністерства внутрішньої безпеки серед малих підприємств.

Японія

Розроблення документів стратегічного планового характеру, вжиття операційних заходів 
щодо зміцнення економічної безпеки підприємництва. Здійснення систематичного 
моніторингу зовнішнього та внутрішнього ринків. Розроблення рекомендацій щодо 
посилення конкурентних позицій.

Великобританія Здійснення систематичного моніторингу зовнішнього та внутрішнього ринків. Розроблення 
рекомендацій щодо посилення конкурентних позицій.

Франція Здійснення систематичного моніторингу зовнішнього та внутрішнього ринків. Розроблення 
рекомендацій щодо посилення конкурентних позицій.

Фінляндія

Здійснення роботи з планування життєвого циклу функціонування підприємств у різних 
галузях та сферах економіки, надання консультацій з питань забезпечення високої 
життєздатності підприємств відповідно до їх життєвих циклів, ведення конкурентної 
боротьби, сприяння розвитку підприємництва у перспективних сферах.

Країни ЄС

Ведення роботи щодо зміцнення інституційної бази захисту права власності. Пошук та 
забезпечення джерел фінансування ризикового капіталу. Надання гарантій за інвестиціями 
в акціонерний капітал та гарантій за позиками підприємств. Підтримка підприємств, які 
розпочинають діяльність створенням фондів та механізмів фінансування різних етапів їх 
становлення.

Мексика Підтримка підприємств, які розпочинають діяльність створенням фондів та механізмів 
фінансування різних етапів їх становлення.

Джерело: складено на основі [10, с. 14–16]
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PECULIARITIES OF MANAGEMENT OF THE DISCONTINUITY  
OF INTERESTS BETWEEN THE INTERESTED PARTIES  

AT ENTERPRISES OF INDUSTRIAL PRODUCTION

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РОЗРИВОМ ІНТЕРЕСІВ  
МІЖ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

ANNOTATION
The article analyses the latency between the conflict of interests 

and the rupture of interests of stakeholders and establishes 
the links between these concepts, explores ways to reduce the 
gap between interest groups, which is one of the conditions for 
the development of machine-building enterprises. The reasons 
are investigated and methods for reducing the breaks of the 
stakeholders are proposed. The empirical data, public information 
on the state of development and activity of the mechanical 
engineering enterprises made it possible to conclude that there are 
such bottlenecks that are called “conflict of interests”, provoking 
a “gap of interests”, conflict situations exacerbate the problem 
of personnel management, many negative factors are formed, 
which influence further development of business entity. Personnel 
management and personnel development are processes that 
change under the influence of many factors: using a correlation-
regression model, such factors are identified and assessed.

Key words: conflict of interests, stakeholder, gap of interests 
of stakeholders (GIS), causes of GI, methods of influence on GI, 
indicators of influence on GI.

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано латентність між конфліктом 

інтересів та розривом інтересів стейкхолдерів та встановлено 
зв’язки між цими поняттями, досліджено шляхи зменшення 
розриву інтересів між зацікавленими групами, що є однією 
з умов розвитку машинобудівних підприємств. Досліджено 
причини та запропоновано методи зниження розривів 
стейкхолдерів. Наведені емпіричні дані, публічна інформація 
про стан розвитку та діяльність підприємств машинобудуван-
ня дали змогу дійти висновку, що є такі вузькі місця, які назва-
но «конфлікт інтересів», що провокують «розрив інтересів», 
конфліктні ситуації загострюють проблему управління пер-
соналом, формується багато негативних чинників, які впли-
вають на подальший розвиток суб’єкта господарювання. За-
пропоновано формування системи ключових показників для 
розвитку трудових ресурсів і зменшення розриву інтересів 
між зацікавленими групами. «Конфлікт інтересів» зумовлює 
зіткнення інтересів зацікавлених груп, а в гіршому випадку – 
припинення подальшої взаємодії та співпраці його учасників. 
Саме тому за допомогою організаційно-розпорядчих форм 
управління (одне із завдань адміністрування) треба зменшити 
величини розриву та ліквідувати конфлікт дисфункціонального 

характеру. Кадрове управління та розвиток персоналу – про-
цеси, які змінюються під впливом багатьох факторів: за до-
помогою кореляційно-регресійної моделі, такі фактори було 
виявлено та оцінено. Залежну змінну, яка становить со-
бою величину розриву інтересів між стейкхолдерами, фор- 
мують такі показники, як різниця пропозицій заробітної платні 
на вітчизняному ринку та за кордоном; різниця визначених 
рівнів заробітної плати, які подають підприємства та став-
ки затребуваної працівниками, що зазначено у їхніх резюме 
на ринку праці; експертні висновки про якісну (емоційно-
психологічний аспект) та кількісну сторони розривів.  
А найвагомішими показниками, які впливають на РІС, є такі 
незалежні змінні, як коефіцієнт плинності кадрів; витрати на 
навчання та підвищення кваліфікації; рівень корпоративної 
культури; адміністративні витрати; наявність страйків та їхня 
кількість; продуктивність праці. Значний вплив на розрив  
з яких чинять корпоративна культура та продуктивність праці.

Ключові слова: конфлікт інтересів, розрив інтересів 
стейкхолдерів (РІС), причини РІС, методи впливу на РІС, по-
казники впливу на РІС.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы латентность между 

конфликтом интересов и разрывом интересов стейкхолдеров и 
установлены связи между этими понятиями, исследованы пути 
уменьшения разрыва интересов между заинтересованными 
группами, является одним из условий развития 
машиностроительных предприятий. Исследованы причины 
и предложены методы снижения разрывов стейкхолдеров. 
Приведенные эмпирические данные, публичная информация 
о состоянии развития и деятельности предприятий 
машиностроения позволили прийти к выводу, что есть 
такие узкие места, которые названы «конфликт интересов», 
провоцирующие «разрыв интересов», конфликтные ситуации 
обостряют проблему управления персоналом, формируется 
много негативных факторов, влияющих на дальнейшее 
развитие предприятия Кадровое управление и развитие 
персонала – процессы, которые изменяются под влиянием 
многих факторов: с помощью корреляционно-регрессионной 
модели, такие факторы были обнаружены и оценены.

Ключевые слова: конфликт интересов, разрыв интересов 
стейкхолдеров (РИС), причины РИС, методы воздействия  
на РИС, показатели воздействия на РИС.
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The object of the research is the bottlenecks 
in the common interest of interest groups 
because the formation and development of the 
administration system aims to distinguish the 
basic principles of the enterprise, which, on the 
one hand, can identify the needs and motivations 
of each employee and, on the other, create 
an interactive highly effective management 
system with domination in its list of regulatory 
functions.

One of the most problematic places is the 
discovery, identification in the modern system of 
personnel administration of the discontinuity of 
interests of interest groups. The analysis of the 
current state of interest discontinuity indicates 
an imbalance of demand for wage proposals in 
the labour market. The main characteristics of 
the problem under study, determined by the 
asymmetry of the employer’s requirements and 
the interests of the employee, are determined.

During the study, approaches were used to 
simulate the process of reducing the interest 
gap between the interest groups. Ways of 
modelling of the process of reducing the 
negative impact of the discontinuity of interests 
through the methods of solving problem 
situations depending on the object and subject 
of influence are determined. In order to realize 
this and determine the size of the GIS, it is 
proposed to use a correlation-regression model 
that will allow administrators of the enterprise 
to clearly assess the size of the gap, identify 
its cause and, accordingly, select effective and 
optimal methods for reducing it (avoiding) in 
order to increase the socio-economic efficiency 
and competitiveness of the enterprise.  
In comparison with similar well-known methods 
used to influence the gap, depending on the 
development of the problem, the selected ones 
are of a complex nature and precede the risk, and 
after its occurrence, the method of attracting 
external sources to overcome it (repay) is used.

Introduction. Enterprise management is a 
complex and specific process. Most companies 
are developing competitive human resource 
management programs and motivating key 
elements. However, they are not effective for all 
employees or are effective until a certain time. 
This indicates the complexity of the process and 
the need to ensure the integrity of the study. 
In the enterprise administration system, it is 
necessary to study the disagreements between the 
employee and the manager of any level since this 
will reduce the gap between their interests and 
influence the productivity of labour.

Any market relations between actors lead 
sooner or later to a clash of interests, and this 
is natural. The main problem of administrative 
management, and thus the task, is a detailed 
study of methods and their choice in favour of 
conflict resolution.

The object of research and its technological 
audit. The object of the study is the interested 

parties – “stakeholders”, whose interests intersect 
in the process of their interaction.

Researchers such as I. Balabanov [1], O. Garafo- 
nova [3], K. Kovalska [4], O. Chris [5], T. Schel- 
ling [11], Z. Shershnev [12], and others whose 
works are devoted to the essence and methods 
of conflict management, they substantiated  
the need for conflict management, proposed tools  
of influence.

However, studies of how the conflict will 
affect the rupture of interests and what precedes 
this are not enough to fully describe the problem.

The aim and objectives of the research. 
The main goal of our study is to identify and 
formulate methods for reducing the level of 
interest discrepancy among stakeholders.

Accordingly, the task of the study is to 
propose a model for identifying the discontinuity 
of interests and defining their size between 
different stakeholders.

Research of existing solutions to the problem. 
Taking into account the extensive research 
on the method of influencing the reduction of 
conflict phenomena and situations in any field of 
entrepreneurship, we considered the situation when 
there is a “gap of interest” (GI) between stakeholders 
of entrepreneurship, presented in Figure 1.

We will put this notion as a derivative 
of “conflict of interest” (CIS) between its 
participants. If considered in general, then GI is 
in the context of subordination to the CIS because 
it is in a conflict environment. However, the 
“conflict of interest” is a legal concept and carries 
the significance of the contradiction between 
the interests of personality and service in the 
realization of goals set before the person [6].

Then, as a “gap of interest”, we will consider 
the relation of causal relationships: CIS –  
GI (the reason is the conflict, the result is a gap). 
“Rupture of interests” according to our findings 
is a consequence of the influence of two or more 
subjects on the problem situation; satisfaction of 
the interests of one of the parties, leading to the 
use of all the benefits and privileges, partially 
reducing the level of satisfaction of the needs and 
interests of the other party.

Also, both concepts have been explored and 
found that “CIS” leads to conflicts of interest 
between actors, and “GI” – to terminate further 
interactions of cooperation and delay in time 
resolution of the conflict due to the size of the 
gap. That is, the plane of the GIS is larger than 
its area of the ground (CIS). In other words, 
this is a consequence of gaining one entity at 
the expense of another entity. Reduction of GIS 
is due to factors that affect the CIS. The main 
task is to reduce the “clash of interests” and the 
further elimination of the conflict.

In our presentation, we refer to the concept of 
“stakeholders”, which is to be interpreted as the 
relationship between managers (business leaders) 
and employees, these actors who interact, that is, 
individual entities that are able to influence their 
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activities on the enterprise and on whose activity 
in turn is influenced by the enterprise. We consider 
internal stakeholders (employer-employee) who 
are interested in developing an enterprise that is 
a non-investing group of influence.

The main thing is to take into account the 
interests of stakeholders, which have a co-operative  

character, as well as competing (without excluding 
conflict moments). The conflict itself is the reason 
for the discontinuity of interests between these 
interested groups.

Methods of research. According to our research, 
the gap of interests (y) will be determined by the 
asymmetry of the employer’s requirements and 

Figure 1. Concepts of CIS and GI that are subject to subordination
Source: the author’s development
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the interests of the employee, it is formed by the 
following indicators:

y
1
 – the difference in salary proposals in the 

domestic market and abroad (by type of industrial 
activity);

y
2
 – is the difference between the established 

salary levels provided by enterprises and the one 
that the employee wants to keep;

y
3
 – an expert assessment that covers production 

aspects and takes into account the emotional 
and psychological side of the phenomenon under 
investigation in its quantitative expression. The 
general view of the dependent variable (in) will be 
as follows:

y=y
1
+y

2
+y

3
                     (1)

Studying the level of wages in the domestic 
market, the trend was observed in the markets 
of Poland, the Czech Republic, and Russia.  
As you can see, the gap is significant 
(14400 USD). On average 1700 UAH – the 
difference between demand and supply for the 
Lviv region (Table 1).

Now, let’s analyse the methods that can 
influence the GI course. Methods are methods 
and means that are designed to achieve the 
goal through a set of practical techniques and 
operations (Table 2) [9].

Research results. Before switching to 
the model calculation, one should determine 
the reason for the discontinuity of interests 
between the enterprise management and 
the employee. After analysing the business 
structures and their activities, we identified 
the main elements of GI.

To determine the value of GI, we will construct 
a correlation-regression model that has the form:

y=a
0
+a

1
x

1
+a

2
x

2
+...+a

n
x

n
             (2)

where y – dependent variable (gap of interests);
x

1
, x

2
,...,x

n
 – are independent variables;

a
0
, a

1
,...,a

n
 – estimation of unknown parameters 

of multiple regression.
According to our research, the most significant 

indicators affecting GIS are the following 
independent variables:

x
1
 – personnel turnover ratio;

x
2
 – expenses for training and advanced 

training;
x

3
 – the level of corporate culture;

x
4
 – administrative expenses;

x
5
 – the presence of strikes and their number;

x
6
 – productivity of work.

The observed data, having brought them down 
to the time indexes, is reduced to Table 4.

After calculating, we obtained the results of 
our analysis, where R2 (determination coefficient)  
is 0,798, which means that 79.8% of the 
discontinuity of interest is determined by 
independent variables (x

1
–x

6
), and 20.2% by 

other factors that was not taken into account. 
Significance of F=0,31, therefore, we can 
assert about the adequacy of the constructed 
model. Calculating the regression, the obtained 
coefficients are: y=89,35 (in the case if all factors 
will be “0”); x

1
=-1,59 (shows the influence of 

the factor x
1
 on y, has a negative relationship 

with the investigated parameter and means 
that with increasing staff turnover, the gap of 
interests decreases); weight factor = 49.8%.  

Table 1
Imbalance of supply-demand for wages in the labour market

Years
Average wages in some countries, UAH Wages in the labour market 

of the Lviv region, (UAH)
Expert 
data

Russia Poland average 
value Ukraine gap y

1
Demand Offer gap у

2
gap у

3

2014,  
І half-year 7565 14550 11057,5 3160 7897,5 2975 4860,5 1885,5 1885,5

2014,  
ІІ half-year 7800 14900 11350 3200 8150 3100 4890 1790 1790

2015,  
І half-year 8753 15000 11876,5 3300 8576,5 3050,5 5032,8 1982,3 1982,3

2015,  
ІІ half-year 9000 17200 13100 3200 9900 3375 5120,5 1745,5 1745,5

2016,  
І half-year 9000 20000 14500 3475 11025 3298 5298 2000 2000

2016,  
ІІ half-year 9550 21500 15525 3685 11840 3732 5223 1491 1491

2017,  
І half-year 10500 22000 16250 3500 12750 3329 4977 1648 1648

2017,  
ІІ half-year 10900 22300 16600 3629 12971 3930 5593,5 1663,5 1663,5

2018,  
І half-year 11000 22500 16750 4155 12595 5608,5 6282,8 674,3 674,3

2018,  
ІІ half-year 11400 22750 17075 4825 12250 5242,5 7499,5 2257 2257

Source: according to sources [7; 8]
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Table 2
General methods for solving problem situations depending on the object and subject of influence

№ Object and subject 
of influence Methods of influence

1
methods for 

resolving conflicts 
in the organization

– explanation of the requirements for work and the result is expectation; 
– coordination and integration management mechanisms; 
– formation of general organizational complex goals; 
– construction of the system of rewards

2 risk reduction 
methods

– risk prevention or avoidance; normalization of the situation; 
– distribution of obligations between participants; 
– reducing the level of risk and its negative consequences

3 methods of reducing 
financial limitation

– risks; 
– insurance; 
– hedging; 
– reservation;

4
organizational 

methods of reducing 
risks

– radical deviation of risk; 
– preventing losses; loss minimization; 
– transfer of risk control; 
– method of risk distribution; 
– information search; 
– control and risk taking

5 conflict management 
method

– interpersonal method of influence, adjustment of the behaviour of an individual 
participant in the conflict; 
– coercion – the undisputed power of the leader

6
method of personnel 
management at the 

enterprise

– administrative; 
– economic; 
– socio-psychological

7

method of personnel 
management 

depending on the 
nature of the impact 

on a person

– stimulation; 
– informing; 
– belief

8
general management 

methods for any 
situation

– observation; 
– a collection of information; 
– analysis of information and phenomena; 
– making a decision

9

directions and 
methods of influence 
on the level of risk 

management

– avoidance of risk (rejection of risky projects, unreliable partners); 
– compensation (strategic planning of activity, forecasting of foreign economic 
activity, active marketing, monitoring of legal and socio-economic environments); 
– preservation (refusal of actions, attraction of external sources, creation of reserve 
funds); 
– transfer (conclusion of contracts and insurance contracts according to the subject 
of risk); 
– reduction (diversification, limitation of accumulation of additional information)

Source: formed by the authors on the basis of [1–5; 11; 12]

Table 3
Elements of the gap of interests of stakeholders

Problem area GI Elements (Independent Variables)

Wages and planned expenses 
of the enterprise

• wage level 
• formation of a social package;  
• salary arrears;  
• administrative expenses

Motivational measures
• the presence of motivational measures and their level;  
• working conditions;  
• expenses for training/advanced training

Personnel management  
of the enterprise

• number of staff;  
• age of employees; 
• age of managers; 
• corporate culture; 
• the presence of strikes; 
• productivity; 
• educational level; 
• personnel turnover ratio

Labour demand and supply • demanded profession in the machine-building market; 
• the level of wages abroad

Source: the author’s development
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This can be explained by the fact that new 
employees have lower requirements, adapt 
to the environment and microclimate of the 
institution; x

2
=16.82 (the increase in the cost 

of training and advanced training leads to an 
increase in the gap, which can be explained by the 
fact that by gaining the best knowledge, having 
acquired more experience, the employee will 
also want to improve its financial situation, get 
adequate payment for its skills used in favour 
of the enterprise; factor = 21.3%); x

3
=-30,32  

(corporate culture has a reverse effect on the 
process, its increase reduces the gap; weight 
factor = 74.8%); х

4
=-77,505 (not taken into 

account the cost of renting premises and leasing 
operations; the higher the administrative costs, 
the smaller the gap, which means that the costs 
go to improving corporate governance, staffing, 
for the maintenance of premises, but the 
weight factor of only 17.3%); x

5
=1,304 (direct 

relationship has the effect of the number 
of strikes on increasing the gap, due to the 
fact that dissatisfaction with salary leads to 
resistance workers, and simple production –  
to the discontent of the management apparatus, 
which causes the gap of interest; weight  
factor = 61.3%); x

6
=0,44 (the dependence of 

the gap on the productivity of labour, which has  
a negative connection, with increasing productivity, 
decreases the gap; weight factor = 93.4%).

Thus, we see that the most important influence 
on the breaking of interests is: the corporate 
culture and the coefficient of labour productivity. 
The final version of the research model  
has the form:

Knowing the influential 
factors, we predict the 
future dependence on the 
studied x

1
–x

6
 and present it 

as a graph (Fig. 2).
Actual data are input values 

for calculating predicted 
values. The graph shows that 
the projected values increase 
within the actual range.  

By influencing GI through independent variables, 
it is proposed to identify the methods that will 
contribute to this.

The above methods are complex. Therefore, 
often the impact on one of the problems entails 
a change in another environment. All of them 
precede the risk, and after its occurrence, apply 
the method of attracting external sources to 
overcome it (repayment).

Conclusions. The concept of “gap of interests 
of stakeholders” was analysed, which is wider 
than the “conflict of interest”, but the reason 
is the latter and the consequence of the first. 
The general methods that can influence the 
investigated phenomenon are distinguished: 
methods of conflict resolution, risk reduction 
methods, conflict management methods, etc.

Also, using the correlation-regression 
model, the main points that indicate a rupture  
of interests among stakeholders are the 
following: corporate culture and its management,  
and labour productivity that quantitatively 
and qualitatively affect the gap. Specific 
methods are proposed that can influence the 
specific elements of the research (ways of 
improvement of professional skills, regulation 
of wages, motivational measures, personnel  
management, etc.).

The prospect of further research will be the 
development of business development strategies 
based on acquired practices and the formation of 
the behaviour of enterprises of various forms of 
ownership in relation to their employees and in 
relation to the environment.

Table 4
Input data for calculation of the correlation-regression model

Years
Coefficients of the model

у х
1

х
2

х
3

х
4

х
5

х
6

2014, І half-year -1,631133 1,01785 0,99564 1 1,012585 1,015681 1,012441
2014, ІІ half-year -5,379898 0,88596 0,98678 1,02244 1,027916 1,00760 0,999307
2015, І half-year -1,859563 1,62376 1,05357 0,98674 1,008568 0,923584 1,427631
2015, ІІ half-year 0,200061 0,60975 1,00635 1 1,006799 1,011235 1,091438
2016, І half-year -0,62713 1,12 1,17894 1 1,005223 0,61010 0,886666
2016, ІІ half-year 1,118781 0,4642 1,03571 0,98203 0,977624 1,026490 1,065162
2017, І half-year -0,198203 0,8461 1,0827 1 1,00233 1,14516 1,301176
2017, ІІ half-year 1,966887 1,1363 1,03503 0,99796 0,960547 0,771830 1,009041
2018, І half-year -0,633980 1,2 1,04615 0,99885 0,999791 1,664233 1,003584
2018, ІІ half-year 2,999819 0,9833 1,15441 1 0,9987 1,052631 1,007142

Source: according to sources [7; 8]

Figure 2. The predicted value of the gap of interest  
for the next similar period

Source: developed on the basis of sources [7; 8]

 
у (фактичне) у (прогноз) actual value 
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СИСТЕМА РАННЬОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА РЕАГУВАННЯ  
ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

EARLY WARNING AND REACTION SYSTEM AS A MEANS  
OF ENSURING THE SUSTAINABILITY OF THE ENTERPRISE

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто сутність, місце й роль системи раннього  

попередження та реагування для забезпечення стійкості під-
приємства шляхом виявлення кризових умов та недопущення 
його банкрутства. Система попередження та система управ-
ління є складовими частинами будь-якого менеджменту у кри-
зовій ситуації. Першочерговим завданням СРПР є своєчасне 
виявлення ознак кризи на підприємстві, тобто прогнозування 
можливого банкрутства. Система попередження забезпечує 
більш швидку реакцію на початку кризової ситуації (фіксу-
ються несприятливі зміни, поширюється інформація про них);  
як персональний захист, так і захист активів; активізацію сис-
теми реагування. За допомогою системи раннього поперед-
ження та реагування виявляються можливості забезпечення 
стійкості підприємства або додаткові шанси для суб’єкта гос-
подарювання. Розроблення, формування та впровадження на 
підприємстві системи раннього попередження й прогнозування 
є необхідним заходами для успішного та стабільного розвитку 
й функціонування будь-якого суб’єкта господарювання в сучас-
них умовах розвитку економіки.

Ключові слова: підприємство, функціонування, економіч-
на стійкість, стійкість, система раннього попередження та реа-
гування, стратегічне управління.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены сущность, место и роль системы ран-

него предупреждения и реагирования для обеспечения устой-
чивости предприятия путем выявления кризисных условий и 
недопущения его банкротства. Система предупреждения и си-
стема управления являются составными частями любого ме-
неджмента в кризисной ситуации. Первоочередным заданием 
СРПР является своевременное выявление признаков кризиса 
на предприятии, то есть прогнозирование возможного банкрот-
ства. Система предупреждения обеспечивает более быструю 
реакцию в начале кризисной ситуации (фиксируются неблаго-
приятные изменения, распространяется информация о них); как 
персональную защиту, так и защиту активов; активизацию сис- 
темы реагирования. С помощью системы раннего предупреж-
дения и реагирования выявляются возможности обеспечения 
устойчивости предприятия или дополнительные шансы для 
субъекта хозяйствования. Разработка, формирование и внедре-
ние на предприятии системы раннего предупреждения и прог- 
нозирования являются необходимыми мерами для успешного 

и стабильного развития и функционирования любого субъекта 
хозяйствования в современных условиях развития экономики.

Ключевые слова: предприятие, функционирование, эко-
номическая устойчивость, устойчивость, система раннего 
предупреждения и реагирования, стратегическое управление.

ANNOTATION
The authors of the article have disclosed the essence of early 

warning and response system. The article discusses the essence, 
place and role of the early warning and response system to ensure 
the sustainability of the enterprise by identifying crisis conditions 
and preventing and preventing its bankruptcy. Warning system and 
control system is an integral part of any management in a crisis 
situation. The primary task of the early warning and response sys-
tem is the timely identification of signs of a crisis in the enterprise, 
that is, the prediction of possible bankruptcy. The warning system 
provides: faster response at the beginning of a crisis situation  
(unfavorable changes are recorded and information about them is 
disseminated); protection of both personal and asset protection; 
activation of the response system. With the help of an early warn-
ing and response system, opportunities to ensure the sustainabi- 
lity of the enterprise or additional opportunities for the enterprise 
are identified. The development, formation and implementation of 
an early warning and response system at an enterprise is an ob-
jective necessity for the successful and stable development and 
functioning of any enterprise in modern conditions of economic de-
velopment. Taking into account the features of the system of early 
warning and response, in accordance with the requirements of the 
situational approach, it is advisable to build on the principles of 
system, expediency, objectivity, realism, concreteness, timeliness, 
and efficiency. The introduction of a balanced scorecard in enter-
prises allows you to monitor the implementation of the strategy in 
real time and make timely adjustments to them taking into account 
internal changes and the impact of the external environment. The 
use of a balanced scorecard eliminates strategic management con-
flicts that may arise between the owners themselves and hired top 
managers. The controlling department is always responsible for 
building a balanced scorecard at the enterprise. This is explained 
by the fact that a balanced scorecard is an addition to the con-
trolling tools. The proposed Society block provides for the mana- 
gement of the social component of the enterprise in accordance 
with certain criteria, and allows for timely adjusting the strategy of 
the enterprise in the absence of personnel resistance.



173Приазовський економічний вісник

Key words: enterprises, functioning, economic stability, sta-
bility, early warning and reaction system, strategic management.

Постановка проблеми. У сучасних ринкових 
умовах проблема забезпечення стійкості під-
приємницьких структур не втрачає своєї ак-
туальності. Саме існування підприємницької 
структури (організації, підприємства, господа-
рюючого суб’єкта) залежить від того, наскіль-
ки швидко й успішно вона адаптується до змін 
зовнішнього середовища. Забезпечення еконо-
мічної стійкості господарюючих суб’єктів є за-
порукою виживання та основою стабільності їх 
положення на ринку, забезпечує перевагу щодо 
залучення інвестицій, отримання кредитів, ви-
бору контрагентів та залучення кваліфікова-
них кадрів. Чим вище стійкість організацій, 
які проводять підприємницьку діяльність, тим 
вище їх адаптивність, незалежність від зміни 
ситуації на ринку, отже, тим менше ймовір-
ність настання банкрутства. Потреба вирішен-
ня проблем забезпечення економічної стійкос-
ті підприємницьких структур, забезпечення їх 
високої адаптивності обумовлює необхідність 
вивчення та визначення системи критеріїв та 
показників, які дають змогу, з одного боку, оці-
нити рівень стійкості, її динаміку, а з іншого 
боку, виявити фактори та знизити їх негатив-
ний вплив на економічну стійкість. У зв’язку 
з цим дослідження питань створення системи 
раннього попередження та реагування під- 
приємства є досить актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Функціонування та взаємодію економічних сис-
тем та їх закономірності розвитку досліджува-
ли у своїх роботах такі вчені, як І.В. Брянцева, 
А.В. Василенко, С.Г. Єзерська, О.М. Зайцев, 
В.Л. Іванов, Н.О. Ковальчук, О.М. Кучерова, 
Е.В. Лясковська, Г.А. Мохонько, О.А. Полі-
щук, І.М. Семененко, Н.В. Шестерикова. Мето-
дологічні основи дослідження закономірностей 
функціонування та розвитку складних систем, 
самоорганізації у системах відображали у своїх 
працях О.В. Арєф’єва, А.І. Бурда, Д.М. Горо-
дянська, Н.А. Кульбака, В.О. Медведєв.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Однак, незважаючи на зна-
чне число наукових праць щодо дослідження 
економічної стійкості підприємств, не знайшли 
належного відображення та вимагають подаль-
шого дослідження питання, пов’язані із запро-
вадженням та формуванням на підприємствах 
системи раннього попередження та реагування 
як способу виявлення кризових явищ та забез-
печення стійкості підприємства.

Формулювання цілей статті (постановка зав- 
дання). Мета статті полягає в розкритті сутнос-
ті та доведенні необхідності формування й за-
провадження на підприємстві системи раннього 
попередження та реагування як одного із засо-
бів забезпечення стійкості підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасні трансформаційні умови ринкової еко-

номіки України характеризуються необхідністю 
активізації діяльності підприємств щодо роз-
ширення обсягів діяльності, виходу на світові 
ринки, підвищення конкурентоспроможності 
продукції та забезпечення стабільного економіч-
ного зростання. Саме це визначає необхідність 
формування системи адекватного управління 
економічною стійкістю та стратегічного підходу 
до визначення трансформаційних процесів.

Сьогодні більшість підприємств підпадає під 
жорсткий вплив мінливих зовнішніх умов, що 
за неготовності суб’єктів господарювання може 
привести до серйозних наслідків, навіть повної 
ліквідації підприємства. Для того щоби мати 
можливість своєчасно та правильно реагува-
ти на вплив середовища, треба добре орієнту-
ватись у внутрішній структурі підприємства, 
знати сильні та слабкі сторони, межі впливу на 
фінансовий стан та важелі, якими можна здій-
снити цей вплив. Також важливо забезпечува-
ти безперебійну діяльність, адже в конкурент-
них умовах не можна собі дозволяти простої, 
які легко можуть привести до втрати частки  
на ринку.

Висока мінливість та динамічність ринко-
вого оточення обумовлюють вжиття на під- 
приємствах заходів, спрямованих на підтрим-
ку стійкості, адаптивності та гнучкості функ-
ціонування. Водночас зростання рівня іннова-
ційності та конкурентоспроможності економіки 
обумовлює необхідність забезпечення економіч-
ної стійкості, який можна визначити як зба-
лансовані кількісні, структурні та якісні зміни,  
що відповідають цілям організації та врахо-
вують обмеження, які висуваються зовнішнім 
середовищем та потенціалом підприємства.  
Забезпечення економічної стійкості є можливим 
лише на основі формування відповідного меха-
нізму управління, під яким слід розуміти інте-
гровану систему органічно пов’язаних економіч-
них, організаційних, соціальних, фінансових та 
інших форм і методів господарювання, спосо-
бів, інструментів та важелів впливу на процеси 
функціонування, які найбільшою мірою відпо-
відають параметрам внутрішнього й зовнішньо-
го середовища, обмеженням та умовам еконо-
мічної діяльності. Створення такого механізму 
має ґрунтуватись на системі принципів та мето-
дів розроблення й реалізації управлінських рі-
шень, визначених об’єктах і суб’єктах управлін-
ня економічною стійкістю, обґрунтованих функ 
ціях управління, виділених структурних елемен- 
тах механізму, особливостях їх використання.

Специфіка інформаційного забезпечення ке-
рованої економічної стійкості промислових під- 
приємств полягає в необхідності вирішення таких 
завдань, як забезпечення інформацією та моделя-
ми оцінювання поточного стану підприємства,  
зокрема розвитку всіх сфер діяльності за останні 
періоди часу; забезпечення інформацією та мо-
делями оцінювання потенціалу розвитку, відпо-
відно, керованості розвитку; забезпечення інфор-
мацією для планування заходів щодо розвитку 
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різних сфер діяльності підприємства; забезпечен-
ня інформацією та моделями оцінювання вико-
нання планів і виявлення причин відхилень.

Для вирішення проблеми всебічного охо-
плення розвитку промислових підприємств 
інформаційне забезпечення має бути єдиним 
комплексом взаємопов’язаних інформаційних 
продуктів, які охоплюють усі сфери діяльності 
підприємства. Для формування інформаційної 
бази потрібно постійно відслідковувати та ви-
вчати запити внутрішніх і зовнішніх користу-
вачів інформації, відповідати на питання про 
те, кому яка інформація необхідна, у які стро-
ки її варто надавати.

Важливим завданням стратегічного управ-
ління економічною стійкістю підприємства є 
своєчасне виявлення стратегічних проблем на 
підприємстві, які можуть проявитись у фінан-
совій кризі або навіть у банкрутстві підприємст-
ва. Основний зміст прогнозування погіршення 
економічної ситуації полягає в передбаченні 
та оцінюванні можливих негативних тенден-
цій діяльності підприємства, які можуть при-
вести до його неплатоспроможності та втрати 
ліквідності, отже, банкрутства або ліквідації. 
Задля швидкої ідентифікації фінансової кризи 
та банкрутства, виявлення причин, що її зу-

мовлюють, та розроблення антикризових захо-
дів на підприємствах доцільно впроваджувати 
систему раннього попередження та реагування 
(СРПР). Схема системи раннього попередження 
наведена на рис. 1.

Під час роботи підприємство проводить по-
стійний моніторинг та аналіз зовнішнього й 
внутрішнього середовища, визначає свою пози-
цію, що дає йому змогу здійснювати циклічну 
перевірку забезпечення активними стратегіями 
економічної стійкості фірми. Якщо ця пере-
вірка дає позитивний результат, то підприєм-
ство автоматично повертається до моніторингу. 
Інакше воно має два шляхи:

– поповнити або оновити пакет активних 
стратегій новими моделями з наявного банку 
стратегій;

– розробити або вдосконалити наявні страте-
гічні моделі, а також методи, що забезпечують 
їх реалізацію.

Процес впровадження інновацій та реаліза-
ція запланованих на підприємстві трансформа-
ційних процесів повинні бути заздалегідь за-
планованими та керованими, що є можливим 
завдяки створенню оптимальної програми змін. 
Її розроблення повинна ґрунтуватись на вста-
новлених параметрах змін, визначених варіан-

Рис. 1. Система раннього попередження та реагування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

СИСТЕМА 
РАННЬОГО 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
ТА РЕАГУВАННЯ  

Мета 

− виявлення можливої появи 
кризових явищ; 
− виявлення прихованого 
банкрутства; 
− незаплановане виділення 
коштів; 
− неефективне використання 
фінансових ресурсів 

Вхідна інформація 

− документи фінансової 
звітності; 
− показники стійкості 
підприємства; 
− періодичність проведення 
(від кварталу до декількох 
років) 

Вихідна інформація 
− висока зона стійкості 
передбачає перманентний 
моніторинг службою 
контролінгу; 
− нормальна та 
передкризова зони стійкості - 
експрес-аналіз; 
− кризова зона стійкості – 
комплексний аналіз 

Управлінський рівень реалізації СРПС – Служба контролінгу 

− аналіз інформації для СРПС; 
− еволюція/динаміка показників стійкості; 
− перевірка ефективності розподілу фінансових ресурсів; 
− перевірка цільового використання фінансових ресурсів; 
− перевірка своєчасності використання фінансових ресурсів; 
− перевірка ефективності розроблених заходів забезпечення 
стійкості 
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тах реалізації розробленої програми та підходах 
до проведення трансформацій, запропонованій 
методиці виділення ресурсів на програму еко-
номічної стійкості, врахуванні системи обме-
жень. Управління в режимі раннього поперед-
ження потребує від підприємств здійснення 
комплексного пошуку, розроблення нових та 
вдосконалення наявних методів стратегічного 
управління на основі даних аналізу зовнішньо-
го й внутрішнього середовища (рис. 2).

Такий науковий пошук буде сприяти по-
повненню банку стратегій задля забезпечен-
ня стратегічного управління методами, адек-
ватними еволюції зовнішнього середовища.  
Необхідно враховувати, що стратегія не може 
передбачати всіх змін. Вона дає лише узагаль-
нену інформацію, є каналом оперативних дій 
для керівництва підприємства.

СРПР базується на використанні систем по-
казників та індикаторів, які дають змогу не 
лише кількісно охарактеризувати й оцінити си-
туацію, але й розкрити причини її виникнення, 
провести структурно-логічний аналіз чинників 
впливу. Головними елементами СРПР є показ-
ники та системи показників раннього поперед-
ження, засновані на модифікованій системі зба-
лансованих показників.

Зазвичай система “Balanced Scorecard” компа-
нії загалом складається з чотирьох проекцій, та-
ких як «Фінанси», «Клієнти», «Бізнес-Процеси»  
і «Потенціал» [2]. Цілі компанії, загалом сфор-
мульовані в чотирьох проекціях, зазвичай узго-
джуються причинно-наслідковим ланцюжком. 
Принципова логіка при цьому така: кваліфіко-
вані й мотивовані співробітники, використову-

ючи інфраструктуру підприємства (устаткуван-
ня, програмне забезпечення, транспортний парк 
тощо), повинні забезпечити необхідні підпри-
ємству якість та швидкість виконання бізнес-
процесів. Налагоджені бізнес-процеси необхідні 
для досягнення конкурентної переваги та за-
безпечення задоволеності клієнтів підприємст-
ва. Задоволені клієнти й конкурентні переваги  
є передумовами досягнення бажаних фінансо-
вих цілей підприємства.

Варто розуміти, що на досягнення тієї чи ін-
шої мети (наприклад, залучення нових клієнтів),  
як правило, впливають не тільки заходи, від-
несені безпосередньо до цієї мети, але й захо-
ди, віднесені до інших цілей проекції «Клієн- 
ти», а також до цілей інших проекцій  
(«Бізнес-Процеси» та «Потенціал»).

Такий варіант системи “Balanced Scorecard” 
пояснює окремим структурним підрозділам під-
приємства, у яких саме заходах, необхідних 
для досягнення стратегічних цілей, вони беруть 
участь, за якими індикаторами буде оцінюва-
тись вжиття цих заходів. Крім того, корисну 
роль відіграє інформація про бюджети, перед-
бачені для вжиття окремих заходів, а також 
строки їх реалізації.

Збалансована система показників спрямова-
на на усунення домінування фінансових управ-
лінських показників на підприємстві, доповне-
ння системи внутрішньої звітності, поліпшення 
системи зовнішньої звітності, спрощення про-
цесу планування, поліпшення процесу узго-
дження цілей. Безумовно, кожна фірма має 
свою стратегію, тому набір показників для її 
формалізації та реалізації буде різнитися. Мож-

Рис. 2. Схема послідовності етапів створення  
системи раннього попередження та реагування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Етапи створення системи раннього попередження та реагування 

Визначення зовнішніх та внутрішніх областей попередження 

Визначення ключових індикаторів попередження розвитку 
негативного процесу в цих областях 

Визначення величин цих показників та допустимих інтервалів 
їх зміни 

Розроблення висновків щодо впливу інформації по окремих 
індикаторах на діяльність підприємства 

Формування інформаційних каналів забезпечення  
прямого та зворотного зв’язку між: 

– джерелами інформації та системою раннього реагування; 
– системою та керівниками всіх рівнів управління 
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на лише говорити про існування типового набо-
ру показників «топового» рівня, які не мають 
прямої прив’язки до типу вибраної стратегії. 
Наприклад, виручка, прибуток, рентабельність 
капіталу, вартість бізнесу, кількість реклама-
цій, частка браку, ступінь завантаження по-
тужностей, плинність кадрів є актуальними 
для більшості компаній незалежно від вибраної 
стратегії.

Набір показників повинен включати також 
параметри, які стосуються прогнозування бан-
крутства підприємств або наближення до нього. 
Конкретне формування таких індикаторів може 
бути здійснене робочою групою в складі пред-
ставників підприємств, державних структур  
та консалтингової компанії, що спеціалізується 
на сегменті представлення послуг підприємст- 
вам з державним капіталом.

Використання показників блоку «Соціум» 
буде сигналізувати про якість державної під-
тримки цих підприємств за різними напряма-
ми, своєчасність вирішення проблемних питань, 
вживати різних заходів щодо недопущення кри-
зової ситуації за відповідної правовій бази.

Запропонований підхід найкраще відбиває 
теоретичну сутність стратегічного управлін-
ня економічною стійкістю підприємства, що є 
умовою здатності останнього до ефективного 
функціонування сьогодні й успішного розвитку 
в майбутньому, водночас відповідає традиційно-
му погляду на рівні управління підприємством, 
що забезпечує релевантність інформації СРПР, 

отже, ефективність системи забезпечення еконо-
мічної стійкості підприємства загалом (рис. 3).

Запропонована схема інформаційного забез-
печення стратегічного управління економічною 
стійкістю підприємства дає змогу здійснювати 
ефективне оперативне спостереження за фінан-
сово-економічним станом суб’єкта та є інстру-
ментом управління (рис. 4).

У режимі зовнішнього спостереження сис-
тема моніторингу функціонує постійно на всіх 
підприємствах. За виявлення негативних тен-
денцій, різких відхилень у функціонуванні 
підприємства, невідповідності цілям чи для 
попередження таких явищ система моніторин-
гу переходить у режим внутрішнього спостере-
ження підприємства. Перехід у режим внутріш-
нього спостереження може також розглядатись 
як превентивна міра, спрямована на поперед-
ження розвитку негативних явищ у функціону-
ванні підприємства.

В табл. 1 наведено запропоновані етапи та 
необхідні дії на кожному з етапів провадження 
ЗСП на підприємстві.

Виходячи з поставлених стратегічних ці-
лей та специфіки галузі, можемо визначити 
набір необхідних показників. Зрозуміло, що 
цей набір показників може збільшуватись або 
зменшуватись, додаватись або модифікуватись  
з урахуванням особливостей підприємств в ши-
рокому розумінні цього терміна.

Важливим є питання визначення кількості 
показників. На думку авторів, рекомендується 

Рис. 3. Вдосконалена збалансована система показників
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використовувати не більше 5 показників для 
кожної проекції, щоб уникнути надмірного 
ускладнення системи та внесення до неї незро-
зумілості. Після впровадження в практику цієї 
системи й набуття досвіду, а також врахування 
можливих помилок або появи нових обставин 
можна змінювати кількість таких показників.

Управління в режимі раннього попереджен-
ня та реагування потребує від підприємств роз-
роблення нових та вдосконалювання наявних 
методів стратегічного управління на основі да-
них аналізу зовнішнього й внутрішнього серед-
овища. Такий науковий підхід буде сприяти по-
повненню банку стратегій задля забезпечення 
стратегічного управління методами, адекватни-
ми еволюції зовнішнього середовища.

Висновки. Збалансована система показників 
спрямована на усунення домінування фінансо-
вих управлінських показників на підприємстві, 
доповнення системи внутрішньої звітності, 
спрощення процесу планування, поліпшення 
узгодження цілей. Впровадження ЗСП на під-
приємствах дає змогу здійснювати моніторинг 
реалізації стратегії в реальному часі, прово-
дити її своєчасне коригування з урахуванням 
внутрішніх змін та впливу зовнішнього сере- 
довища. Застосування ЗСП усуває конфлікти 
стратегічного управління, які можуть вини-
кати між самими власниками та найманими  
топ-менеджерами. Найбільшу відповідальність 
за побудову збалансованої системи показників 
на підприємстві завжди несе відділ контролін-
гу. Це обумовлюється тим, що ЗСП є доповне-
нням до інструментів контролінгу. Запропо-
нований блок «Соціум» забезпечує управління 
соціальною складовою підприємства відповідно 
до визначених критеріїв, а також дає змогу сво-
єчасно коригувати стратегію підприємства за 
відсутності спротиву персоналу.

Управління підприємством на основі слабких 
сигналів з використанням інформаційної СРПР 
забезпечує виявлення інформації про майбутні 
загрози, генерацію пропозицій та рекомендацій 
для оперативного втручання в ситуацію шляхом 
прийняття адекватних та ефективних управлін-

ських рішень. Розроблення СРПР доцільно здій-
снювати на основі інтегрованого підходу, який 
охоплює інформаційні технології, методи та за-
соби аналітичної обробки даних, моделювання, 
прогнозування та прийняття рішень, а також 
ґрунтується на таких принципах побудови, як 
принцип системності, принцип змінного складу 
обладнання, принцип модульності, принцип від-
критості, принцип сумісності, принцип викорис-
тання комплексу базових проектних рішень.
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Таблиця 1
Етапи впровадження ЗСП на підприємстві

№ Назва етапу Зміст етапу

1 Визначення 
стратегічних цілей

Власники бізнесу й топ- менеджери підприємства повинні формулювати 
відповідно до місії та стратегії підприємства чіткі однозначні стратегічні цілі 
в розрізі складових системи збалансованих показників

2
Збір стратегічної 
інформації про 

діяльність підприємства

Аналіз наявної інформації про діяльність підприємства та його зовнішнє 
середовище

3 Впровадження ЗСП Побудова стратегічної карти підприємства

4 Складання й відбір 
показників ЗСП

Відбір показників, що рекомендуються авторами концепції ЗСП, а саме 
Д. Нортоном і Р. Капланом [2], з урахуванням особливостей господарювання 
українських підприємств та галузевої специфіки

5 Аналіз ефективності 
реалізації ЗСП

Аналіз фактичних значень вибраних показників із запланованими 
значеннями. Виявлення відхилень та причин. Збирання додаткової інформації 
про діяльність підприємства, коригування запланованих значень показників 
або стратегічних цілей
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

ORGANIZATION CHARACTERISTICS OF RESOURCE POTENTIAL  
OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES IN AGRARIAN SECTOR

АНОТАЦІЯ
У статті визначено, що процеси активізації інноваційної  

діяльності та забезпечення інноваційного розвитку підпри-
ємств аграрного сектору ґрунтуються на їх ресурсних можли-
востях. Описано вимоги, які висуваються до ресурсів в процесі 
забезпечення ефективного аграрно-промислового виробни-
цтва. Сформульовано основні засади ресурсного забезпечен-
ня інноваційного розвитку в ринкових умовах господарювання,  
що забезпечують підприємствам аграрно-промислового вироб-
ництва оптимальний розподіл наявних ресурсів та можливостей 
задля підвищення конкурентоспроможності сільськогосподар-
ської продукції. Висвітлено напрями ресурсного забезпечення 
інноваційного розвитку підприємств, структуру яких визначають 
інноваційні процеси та їх взаємозв’язки, що відбуваються в меж-
ах аграрного сектору економіки. Обґрунтовано, що економіко- 
математичне моделювання дасть змогу поліпшити інноваційні 
напрями діяльності підприємств аграрного сектору на основі 
вдосконалення управління їх ресурсним потенціалом.

Ключові слова: ресурси, ресурсний потенціал, забезпе-
чення, інноваційні напрями розвитку, аграрний сектор, підпри-
ємства аграрно-промислового виробництва, моделювання.

АННОТАЦИЯ
В статье определено, что процессы активизации иннова-

ционной деятельности и обеспечения инновационного разви-
тия предприятий аграрного сектора основываются на их ре-
сурсных возможностях. Описаны требования, предъявляемые 
к ресурсам в процессе обеспечения эффективного аграрно-
промышленного производства. Сформулированы основные 
принципы ресурсного обеспечения инновационного развития 
в рыночных условиях хозяйствования, обеспечивающие пред-
приятиям аграрно-промышленного производства оптималь-
ное распределение имеющихся ресурсов и возможностей с 
целью повышения конкурентоспособности сельскохозяйствен-
ной продукции. Освещены направления ресурсного обеспече-
ния инновационного развития предприятий, структуру которых 
определяют инновационные процессы и их взаимосвязи, про-
исходящие в пределах аграрного сектора экономики. Обос- 
новано, что экономико-математическое моделирование по-
зволит улучшить инновационные направления деятельности 
предприятий аграрного сектора на основе совершенствования 
управления их ресурсным потенциалом.

Ключевые слова: ресурсы, ресурсный потенциал, обес- 
печение, инновационные направления развития, аграрный 
сектор, предприятия аграрно-промышленного производства, 
моделирование.

АNNOTATION
The modern need in innovative development of the agricultural 

sector in economy puts forward new requirements for the methods 
of organization, forms and methods of providing innovation-oriented  
activities with appropriate resources. It is determined that the pro-

cesses of activation of innovative activity and ensuring innovative 
development of enterprises in the agricultural sector are based 
on their resource capabilities. The necessity of full-scale resource 
provision of innovation activity of enterprises of the agrarian sec-
tor of the economy is explored, since only the path of innovation 
development can provide a quick reorientation to new technolo-
gies. The requirements for resources in the process of ensuring 
effective agricultural and industrial production are described.  
The essential basis of resource support of innovative development 
of enterprises in the agricultural sector in economy is considered. 
The basic principles of resource support of innovative develop-
ment in market conditions of management, providing enterprises 
of agricultural and industrial production the optimal distribution of 
available resources and opportunities to improve the competitive-
ness of agricultural products It is proved that ensuring the efficien-
cy of innovative activity of enterprises in the agricultural sector re-
quires the use of a set of measures and resources. They make up 
the system of their resource provision in common. The directions 
of resource support of innovative development of enterprises are 
pointed out. Their structure is determined by innovative processes 
and their interrelations occurring within the agricultural sector in 
economy. The ecological and economic approach to improve the 
structure of agricultural land is taken into consideration. This ap-
proach will let enterprises in the agricultural sector gradually move 
to the model of innovative development and encourage agricultural 
producers to use resource-based technologies. It is proved that 
economic and mathematical modeling will improve the innovative 
activities of enterprises on the basis of improving the management 
of its resource potential.

Key words: resources, resource potential, provision, innova-
tive directions of development, agrarian sector, enterprises of the 
agro-industrial production, modeling.

Постановка проблеми. Перехід до ринкових 
умов господарювання зумовив низку транс-
формаційних процесів, що є найважливішими 
елементами соціально-економічного розвитку 
економіки України, головною метою яких є роз-
будова конкурентоспроможного вітчизняного аг-
росектору економіки, що стає можливим за умо-
ви переходу підприємств аграрно-промислового 
виробництва на інноваційний шлях розвитку. 
Серед суб’єктів аграрного сектору є підприєм-
ницькі структури, які завдяки достатнім фі-
нансовим можливостям, перш за все залученню 
капіталу з інших галузей, системно впроваджу-
ють передові інноваційні розробки. Переважно 
це підприємства з вирощування зернових та 
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технічних культур, овочів закритого ґрунту, а 
також скотарського, свинарського та птахівни-
чого напрямів спеціалізації, що мають сучасну 
техніку та використовують новітні технології. 
Сучасна необхідність інноваційного розвитку 
аграрного сектору економіки висуває нові ви-
моги до методів організації, форм та засобів за-
безпечення інноваційно спрямованої діяльності 
відповідними ресурсами. Адже результативни-
ми ознаками прискореного економічного, со-
ціального й екологічного розвитку агросектору 
мають стати визначення параметрів оптималь-
ного забезпечення та раціонального викорис-
тання відповідних видів ресурсів для розвитку 
інноваційних процесів, раціональний розпо-
діл використання ресурсів та особливості фор-
мування ресурсного потенціалу підприємств 
аграрно-промислового виробництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання ресурсного забезпечення як необхід-
ної умови ефективної виробничо-господарської 
діяльності підприємств, що вибрали іннова-
ційний шлях розвитку, розглядається в пра-
цях таких вітчизняних та зарубіжних вчених- 
економістів, як О. Березін, С. Войтко, В. Габор, 
Л. Катан, О. Кузьменко, Т. Моісеєнко, Г. Під-
лісецький, О. Плотник, А. Полянська, В. Рос-
соха, М. Салун, Н. Сіренко, С. Сирцева, М. Тол-
кач, А. Улезько, О. Ульянченко, Т. Шаталова, 
Й. Шумпетер.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Нині важливим є визначення 
напрямів ресурсного забезпечення підприємств 
аграрного сектору, які функціонують на інно-
ваційних засадах, задля забезпечення їх ефек-
тивної виробничо-господарської діяльності та 
окреслення основних шляхів поліпшення вико-
ристання ресурсного потенціалу в умовах зроста-
ючої конкуренції в галузі виробництва аграрно-
промислової продукції. Саме тому існує реальна 
потреба проведення аналізу ресурсного забез-
печення інноваційної діяльності підприємств  
у межах агросектору, що вимагає обґрунтування 
відповідного методичного інструментарію.

Формулювання цілей статті (постановка зав- 
дання). Метою статті є формування теоретико-
методичних положень та практичних рекомен-
дацій щодо оптимізації ресурсного забезпечен-
ня підприємств аграрного сектору, які вибрали 
інноваційний шлях розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Забезпечення та підвищення конкуренто-
спроможності аграрного сектору економіки 
України в сучасних ринкових умовах зале-
жить від ефективності діяльності підприємств  
аграрно-промислового виробництва та їх го-
товності впроваджувати інноваційні проекти, 
а успішність впровадження інноваційних роз-
робок залежить від їх ресурсного потенціалу, 
необхідного для реалізації та підтримки таких 
проектів. Отже, ресурсне забезпечення функ-
ціонування підприємств аграрного сектору 
стає основою реалізації економічної функції 

суб’єктів господарювання та забезпечує ефек-
тивність їх виробничо-господарської діяльності.

Значення та вплив ресурсів на ефективність 
функціонування підприємств аграрного сектору 
визначаються роллю, яку відіграють усі скла-
дові ресурсного потенціалу для досягнення ці-
лей підприємства, можливостями його заміни, 
рівнем впливу ціни на окремі ресурси, а оціню-
ється системою показників, що характеризують 
ефективність використання окремих видів ре-
сурсів суб’єктів господарювання та визначають 
їх вплив на кінцеві результати діяльності [1].

З огляду на те, що економічний розвиток 
підприємств аграрно-промислового виробни-
цтва щодо сучасної науки є інноваційним про-
цесом, пов’язаним із введенням та викорис-
танням у виробничому процесі різноманітних 
нововведень, підтримкою їх належного функ-
ціонування й певного рівня інноваційності, по-
трібна постійна наявність відповідних ресурсів 
з виконанням певних вимог до них (рис. 1),  
що забезпечуватимуть цей процес. Ресурси ха-
рактеризують діалектичну протилежність ре-
зультатів виробництва, адже вони обумовлюють 
ці результати, перебуваючи з ними в нерозрив-
ній єдності, але не будучи тотожними їм [2].  
Виходячи з цього, можемо сказати, що саме ре-
сурси, які складають основу ресурсного потен- 
ціалу підприємств аграрного сектору, відіграють 
значну роль у забезпеченні інноваційного розви-
тку та слугують досягненню їх стратегічної мети.

Кожен процес щодо здійснення інноваційної 
діяльності на підприємстві агросектору потребує 
відповідного (рівноцінного) ресурсного забезпе-
чення. Його орієнтація на конкретні інновацій-
ні процеси є успішною умовою їх протікання та 
досягнення очікуваного результату. Однак пози-
тивний інноваційний результат функціонування 
підприємств аграрного сектору потребує не лише 
використання наявних ресурсів, але й поєднан-
ня кількісних показників кожного ресурсу та 
їхніх конкретних потенційних характеристик, 
тобто потенціалу [4]. Такі ресурсні можливості 
сприяють поліпшенню діяльності підприємств 
аграрно-промислового виробництва та залежать 
від особливостей формування їх ресурсного по-
тенціалу, який завжди був об’єктом управління 
й стосувався всіх сфер діяльності економічних 
суб’єктів господарювання. Однак відставання тео- 
ретичних розробок від практики управління на 
сучасному етапі пояснюється стрімкою появою 
нових видів ресурсів, джерел їх формування та 
способів оцінювання [5], а нові ресурси вима- 
гають адекватних методів, технологій та правил 
ресурсного забезпечення діяльності підприємств 
аграрного сектору.

Ресурсне забезпечення Й. Шумпетер описує  
«як якісно і кількісно нову комбінацію еконо-
мічних ресурсів, що забезпечують зміну тех-
ніки і перехід до нового укладу та зростання 
доходів за рахунок інновацій» [6, с. 121].  
Н. Сіренко та С. Сирцева обґрунтовують ресурс-
не забезпечення інноваційного розвитку під-
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приємства як комплексну систему, яка харак-
теризується наявним ресурсним потенціалом,  
що включає сукупність ресурсів та зусиль, а та-
кож відповідні організаційно-економічні відно-
сини, які спрямовуються на досягнення визначе-
ного рівня їх інноваційної активності [7, с. 18].  
Натомість С. Войтко та Т. Моісеєнко пропонують 
розглядати ресурсне забезпечення крізь призму 
комплексу заходів, вжиття яких відбувається 
щодо ресурсів у процесі інноваційної діяльнос-
ті, таких як пошук, преференція, композиція, 
ротація, модифікація та використання ресур- 
сів [8, с. 55]. Отже, розгляд ресурсного забезпе-
чення суб’єктів господарювання, що функціону-
ють на інноваційних засадах через сукупність 
заходів єдності відповідних ресурсів, які узгод- 
жуються з інноваційними процесами, провокує 
пошук нових способів та можливостей опти-
мізувати процес формування та використання 
ресурсного потенціалу, впровадження новітніх 
досягнень для підвищення конкурентоспромож-
ності аграрно-промислового виробництва.

Ресурсне забезпечення інноваційного розви-
тку підприємств аграрного сектору – це комп-
лексний процес, який складається з низки 
процедур (мобілізація, накопичення, розподіл 
та перерозподіл тощо), спрямованих на раціо- 
нальне та ефективне використання ресурсів,  
як наслідок, зниження ризиків у виробничій  
діяльності суб’єктів підприємництва та пошук 
резервів ресурсоощадного аграрно-промислового  
виробництва. Цей процес характеризується різ-
номанітними напрямами, структуру яких визна-

чають інноваційні процеси та їх взаємозв’язки, 
що відбуваються в межах підприємств аграрно-
го сектору. Отже, ними є:

– здійснення фундаментальних пошукових 
та прикладних досліджень, розроблення кон-
цепції інноваційної продукції на основі наяв-
ного потенціалу ресурсів підприємств аграрно-
промислового виробництва;

– удосконалення використання складових 
ресурсного потенціалу та визначення резервів 
економії його структурних елементів у межах 
підприємств, що функціонують на інновацій-
них засадах;

– визначення масштабів та можливостей ін-
новаційного потенціалу підприємств аграрного 
сектору;

– забезпечення енерго- та ресурсоощадного 
аграрно-промислового виробництва;

– здійснення технічного переоснащення під-
приємств аграрного сектору, зміцнення їх енер-
гетичної бази;

– сприяння розвитку ринкової інфраструк-
тури в межах аграрного сектору;

– обґрунтування можливостей зміцнення  
фінансово-кредитної забезпеченості аграрно-
промислового виробництва тощо.

Ресурсне забезпечення інноваційного роз-
витку підприємств аграрного сектору має 
охоплювати відтворення та подальший роз-
виток матеріально-технічної бази, комплек-
сну механізацію технологічних процесів та 
їх поступову автоматизацію, відновлення 
та збереження родючості земельних ресур-

Рис. 1. Вимоги до ресурсів у процесі забезпечення аграрно-промислового виробництва
Джерело: сформовано на основі [3, с. 42–43]

 
 

Вимоги до ресурсів, які сприяють досягненню високого 
результату підприємств аграрно-промислового виробництва 

ресурси, що використовуються на різних стадіях технологічного процесу, мають 
бути якісно однорідними 

ресурси сприятимуть підвищенню ресурсовіддачі за умови, що надходитимуть  
у відповідному комплекті для всього технологічного процесу 

нові технології у тваринництві та рослинництві мають бути механізованими  
(за можливості – автоматизованими) 

кваліфіковане управління врожайністю чи продуктивністю тварин на основі 
всебічного врахування їх біологічних та фізіологічних властивостей за фазами 
(періодами) росту й розвитку 

комплексний та пропорційний розвиток потужностей транспортування, 
переробки, зберігання та реалізації продукції 

поглиблення спеціалізації сільськогосподарського виробництва на всіх рівнях 
його організації 
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сів, підвищення показників урожайності 
сільськогосподарських культур тощо. Для 
підприємств промислової переробки аграр-
ної продукції таким заходом зазвичай є за-
безпечення сировиною, матеріалами, комп-
лектуючими, напівфабрикатами, готовими 
виробами, необхідними для виробничого та 
невиробничого споживання задля його ефек-
тивного функціонування та повного заванта-
ження виробничих потужностей.

Таким чином, ресурсний потенціал під- 
приємств, що функціонують на інноваційних 
засадах у межах окремих секторів економіки 
країни, характеризується структурою необхід-
них та доступних ресурсів залежно від галузе-
вої належності, характеру виробництва, місцез-
находження; системою прийняття рішень щодо 
ресурсного забезпечення розроблення та вико-
нання ресурсних стратегій, залежних від форм 
власності та рівня управління підприємством; 
оптимальним співвідношенням ресурсів для до-
сягнення певних цілей інноваційного розвитку. 
Структура ресурсного забезпечення для кожного 
підприємства аграрного сектору є індивідуаль-
ною, адже вона залежить від специфіки галу-
зі, у якій функціонує суб’єкт господарювання, 
рівня економічного розвитку окремого сектору 
економіки, стану ресурсного потенціалу, вибра-
ної стратегії подальшого розвитку. Так, у ре-
сурсній забезпеченості сільськогосподарського 
виробництва земля складає понад 40%, трудові 
ресурси – близько 39%, основні та оборотні за-
соби – 20–21% [9]. В представленій структурі 
ресурсного забезпечення відсутня інноваційна 
складова, хоча в сучасних умовах інноваційні 
ресурси забезпечують підприємствам агросекто-
ру конкурентні позиції та виживання у довго-
строковій перспективі.

Ґрунтуючись на тезі про те, що земельні 
ресурси є основою аграрно-промислового ви-
робництва, вважаємо за необхідне розглянути 
еколого-економічний підхід до обґрунтування 
оптимальної структури сільськогосподарських 
угідь, що дасть змогу підприємствам аграрного 
сектору поступово переходити на модель інно-
ваційного розвитку та спонукати сільськогос-
подарських товаровиробників до застосування 
ресурсо-економічних технологій, підтримання 
родючості ґрунтів, оптимізації складу та струк-
тури ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних 
насаджень тощо. Так, вченими обґрунтовується 
необхідність вилучення з інтенсивного обробіт-
ку частки ріллі із зосередженням наявного ре-
сурсного потенціалу на меншій площі, однак з 
більшою ефективністю. Ця теза лежить в основі 
дослідження моделювання структури посівних 
площ на основі еколого-економічного зонуван-
ня сільськогосподарських угідь, сутність якої 
полягає в тому, що збільшення продуктивності 
галузі рослинництва визначається еколого-біо-
логічною відповідністю рослин, які культиву-
ються на цій території, якості навколишньо-
го природного середовища цієї території [10]. 

Реалізація моделі, особливістю якої є розподіл 
посівних площ сільськогосподарських культур 
між окремими зонами, дасть змогу знайти ре-
зерви для вивільнення земель задля їхньої кон-
сервації та подальшої трансформації в луки  
й пасовища за оптимізації агроландшафтів [11].

Економіко-математичне моделювання дасть 
змогу поліпшити напрями діяльності підпри-
ємства на основі вдосконалення управління 
його ресурсним потенціалом шляхом вжиття та-
ких заходів, як зменшення витрат на ресурсне 
забезпечення діяльності підприємства шляхом 
їх раціонального використання; уникнення не-
потрібних (економічно недоцільних) напрямів 
діяльності, що вимагають залучення додатко-
вих ресурсів; створення конкурентних переваг 
на основі пошуку та вибору такої структури ре-
сурсного забезпечення, що дасть змогу повніше 
використовувати внутрішній потенціал розви-
тку підприємства. Водночас необхідною умовою 
ефективного використання наявних ресурсів  
є їх інтенсивне використання, що базується на 
впровадженні передових досягнень науково-
технічного прогресу у виробництво, застосуван-
ні нових технологій, підвищенні рівня освіти 
та кваліфікації працівників, поліпшенні форм 
та методів організації виробництва, економній 
витраті людських, фінансових та природних ре-
сурсів тощо.

Висновки. Ресурсне забезпечення інноваційно-
го розвитку підприємств аграрно-промислового  
виробництва є важливим моментом визначення 
темпів зростання виробництва та ефективності 
їх функціонування. Кожне підприємство аграр-
ного сектору за умови раціонального й опти-
мального залучення та використання власного 
потенціалу ресурсів на відповідному етапі інно-
ваційної діяльності має можливість забезпечи-
ти створення умов для впровадження інновацій 
у виробничий процес. Таким чином, в умовах 
сьогодення забезпечення ефективності іннова-
ційної діяльності підприємств агросектору по-
требує вжиття комплексу заходів та ресурсів, 
які в сукупності складають систему їх ресурс-
ного забезпечення.
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ОЦІНЮВАННЯ ЕНДОГЕННИХ ФАКТОРІВ З ПІДВИЩЕННЯ  
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

EVALUATION OF ENDOGENIC FACTORS INCREASING  
INVESTMENT ATTRACTION OF ENTERPRISES

АНОТАЦІЯ
Інвестиції є потужним важелем ефективного розвитку будь-

якого виробничого процесу. Створення інвестиційного клімату  
в країні та забезпечення інвестиційної привабливості вітчизняних 
підприємств є першочерговими завданнями на сучасному етапі. 
Рівень притоку інвестицій в підприємства машинобудівної галузі 
певною мірою залежить від фінансового стану підприємств. Оці-
нювання й дослідження рівня ліквідності підприємства є одними 
з напрямів аналізу його фінансового стану. Одним з етапів аналі-
зу є оцінювання динаміки показників ліквідності. Під час дослід- 
ження з усіх показників ліквідності був виділений показник по-
точної ліквідності, який найбільш повно й об’єктивно відображає 
стан на конкретний період часу. У процесі дослідження вико-
ристано економетричні методи. Застосування методу експерт-
них оцінок дало змогу виявити основні фактори, що впливають 
на ліквідність. Використання економетричних методів під час 
аналізування взаємозв’язку між поточною ліквідністю та фак-
торами, що впливають на неї, дало змогу визначити щільність  
залежності, характер залежності, отримати прогнозні показники 
та сформулювати рекомендації на майбутнє.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, по-
точна ліквідність, фінансова стійкість, рентабельність продажів.

АННОТАЦИЯ
Инвестиции являются мощным рычагом эффективного раз-

вития любого производственного процесса. Создание инвес- 
тиционного климата в стране и обеспечение инвестиционной 
привлекательности отечественных предприятий являются перво-
очередными заданиями на современном этапе. Уровень притока 
инвестиций в предприятия машиностроительной отрасли в опре-
деленной степени зависит от финансового состояния предприя- 
тий. Оценивание и исследование уровня ликвидности предпри-
ятия являются одними из направлений анализа его финансового 
состояния. Одним из этапов анализа является оценивание дина-
мики показателей ликвидности.  При исследовании из всех показа-
телей ликвидности был выделен показатель текущей ликвиднос- 
ти, который наиболее полно и объективно отображает состояние 
на конкретный период времени. В процессе исследования были 
использованы эконометрические методы. Применение метода 
экспертных оценок позволило выявить основные факторы, влия-
ющие на ликвидность. Использование эконометрических методов 
при анализе взаимосвязи между текущей ликвидностью и факто-
рами, которые влияют на нее, позволило определить тесноту за-
висимости, характер зависимости, получить прогнозные показате-
ли и сформулировать рекомендации на будущее.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлека-
тельность, текущая ликвидность, финансовая стойкость, рен-
табельность продаж.

ANNOTATION
Investments are a powerful lever for the effective development 

of any production process. Creating an investment climate in the 
country and ensuring the investment attractiveness of domestic 
enterprises is a priority at the present stage. The treatment of in-
vestment attractiveness is based on the presentation of this cate-
gory as a combination of objective and subjective characteristics 
of the object. The level of investment in enterprises of the enginee- 
ring industry to a certain extent depends on their financial condi-
tion. When assessing the financial condition of an enterprise, anal-
ysis of the effective management of the working capital of an enter-
prise is traditionally conducted. Assessment and study of the level 
of liquidity of the enterprise is one of the directions in the analysis 
of the financial condition of the company. One of the stages of the 
analysis is the assessment of the dynamics of liquidity indicators. 
In the study of all liquidity indicators, the current liquidity indicator 
was selected, which most fully and objectively reflects the state 
for a given specific period of time. The research used econometric 
approaches. Building a single-factor linear regression model of the 
dependence of current liquidity on the indicator of financial stability 
and dependence of current liquidity on sales profitability allowed us 
to reveal a close linear relationship between an individual indicator 
and a factor. The density level and the nature of the relationship in 
the single-factor linear regression model were established on the 
basis of traditional econometric techniques. The value of the indi-
cators confirmed the hypothesis of finding a close relationship bet- 
ween the selected factors and the obtained indicator. Conducting 
single-factor linear modeling and obtaining quantitative indicators 
for further analysis allowed us to apply the matrix method of const- 
ructing a multifactor linear regression to determine whether there 
is a relationship simultaneously between current liquidity and sales 
profitability, as well as between current liquidity and financial sus-
tainability. The proposed approach will make it possible to forecast 
the desired indicator of current liquidity for the future.

Key words: investments, investment attractiveness, current 
liquidity, financial sustainability, profitability of sales.

Постановка проблеми. В умовах ринкової 
економіки першочерговими завданнями є своє-
часність та повнота сплати рахунків постачаль-



185Приазовський економічний вісник

никам, погашення кредитів, виплата відсотків 
та розрахунки з працівниками щодо оплати 
праці. Крім того, надлишок грошових коштів 
є потенційним джерелом майбутнього інвесту-
вання або в реальні інвестиції, або у фінансові 
інструменти (акції, облігації).

Інвестиції є основним фактором ефективно-
го розвитку будь-якого економічного процесу. 
Особливого значення набуває притік інвестицій 
в умовах модернізації економіки країни. Дина-
міка капітальних інвестицій за видами еконо-
мічної діяльності наведена в табл. 1 [1].

Аналізуючи сучасний стан промислової га-
лузі, можемо спостерігати зберігання помірних 
темпів зростання. Машинобудування як складо-
ва промислової галузі має такі тенденції. Прямі 
інвестиції в економіці України в машинобуду-
вання у 2018 році наведені в табл. 2 [1].

Для вирішення проблеми збільшення прито-
ку інвестицій, тобто підвищення інвестиційної 
привабливості, кожний суб’єкт господарювання 
вживає певних заходів. Аналіз фінансового стану 
є одним з напрямів, що дає змогу постійно спос- 
терігати за поточною ситуацією на підприємстві.

Одним з напрямів під час проведення фінан-
сового аналізу та вивчення особливостей діяль-
ності підприємства є оцінювання ефективності 
управління та використання оборотних коштів 
підприємства. Управління оборотними кошта-
ми тісно пов’язане з рівнем ліквідності оборот-
них активів підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Інвестиційна привабливість є сукупністю 
об’єктивних та суб’єктивних характеристик 
об’єкта інвестування, що обумовлюють у сукуп-
ності потенційний платоспроможний попит на 
інвестиції в цей об’єкт, виділяють поточну й пер-
спективну інвестиційну привабливість залежно 
від часового горизонту аналізу або управління. 
Найпоширенішим трактуванням інвестиційної 
привабливості є розуміння характеристик ін-
вестицій, що відповідають вимогам конкрет-
них інвесторів. Е.Р. Патрушева, Р.Б. Кочетков, 
В.Б. Супян, Н.О. Лаврухіна розглядають інвес-
тиційну привабливість як перевагу ймовірності 
досягнення, доцільності, що можна зіставити 

з поняттям «ефект». С.Ф. Покропивний розу-
міє під інвестиційною привабливістю певний 
фінансовий стан, стан господарського розвитку 
підприємства або оптимальні умови для інвес-
тування коштів, що залежать від фінансового 
стану підприємства або окремих напрямів його 
оцінювання. Під час визначення фінансового 
стану підприємства особливу увагу привертає 
ефективність використання та управління обо-
ротними коштами підприємств, яку характери-
зує такий показник, як ліквідність [2; 3].

Проблему ліквідності підприємства досліджу-
вали західні науковці, зокрема Л.А. Бернстайн, 
Ю. Брігхем, Т. Карлін, А. Макмін, та вітчиз-
няні вчені-економісти, наприклад Н.В. Тара- 
сенко, В.І. Іваненко, М.А. Болюх, Є.В. Мних, 
В.М. Мельник [4–6].

Ліквідність є важливим показником, що 
відображає фінансовий стан підприємства й 
цікавить його зовнішніх партнерів, а саме по-
стачальників, конкурентів, фінансово-кредитні 
установи, посередників, інвесторів.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проблемі збільшення інвес-
тицій, покращенню інвестиційної привабливості 
підприємства та рівню підвищення ліквідності 
вітчизняних підприємств присвячено багато пу-
блікацій. У статті зроблена спроба дослідження 
впливу фінансового стану підприємства щодо 
аналізу ліквідності на рівень інвестицій в ма-
шинобудівельні підприємства за рахунок побу-
дови багатофакторної економетричної моделі.

Формулювання цілей статті (постановка зав- 
дання). Метою статті є дослідження та розроблен-
ня заходів з удосконалення управління ліквідніс-
тю в межах оцінювання інвестиційної привабли-
вості підприємства машинобудівельної галузі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Класичний практичний підхід до оцінювання ін-
вестиційної привабливості підприємства перед-
бачає аналіз фінансового стану підприємства.

У складі етапів майнового оцінювання від-
бувається оцінювання напрямів ефективно-
го управління оборотними активами, одним  
з яких є дослідження ефективного управління 
ліквідністю. З наявних показників ліквідності 

Таблиця 1
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за 2010–2017 роки (млн грн)

Економічна діяльність 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік
Усього 180 575,5 241 286,0 273 256,0 249 873,4 219 419,9 273 116,4 359 216,1 448 461,5
Промисловість 55 384,4 78 725,8 91 598,4 97 574,1 86 242 87 656 117 753,6 143 300,0

Таблиця 2
Динаміка прямих інвестиції в машинобудування України у 2018 році

Показник

Обсяги станом на:
1 січня 2018 року 31 грудня 2018 року

тис. дол. США % до загального 
підсумку тис. дол. США % до загального 

підсумку
Машинобудування, крім ремонту  
і монтажу машин та устаткування 781 159,3 2,5 800 219,4 2,5
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для дослідження вибраний коефіцієнт поточної 
ліквідності, який в режимі реального часу відо-
бражає поточний процес управління оборотни-
ми коштами підприємства.

Для дослідження теоретичних засад та роз-
роблення заходів з удосконалення управління 
ліквідністю підприємства машинобудівельної 
галузі розроблена програма дослідження.

В процесі її виконання застосовувались еко-
нометричні моделі, що кількісно описують 
зв’язок між вхідними показниками економіч-
ної системи, тобто факторами (X) та результа-
тивним показником (Y). У загальному вигляді 
економетричну модель можна записати так:

Y=f(X,u),                       (1)

де X – вхідні економічні показники;  u – ви-
падкова складова.

Для вибору найвпливовіших факторів на рі-
вень ліквідності, що були визначені в процесі 
фінансового аналізу, скористуємось економе-
тричними підходами, а саме методом експерт-
них оцінок [7].

Як фактори, що впливають на значення кое-
фіцієнта поточної ліквідності, були використані 
такі показники:

1) Х1 – рентабельність (збитковість) під- 
приємства;

2) Х2 – коефіцієнт фінансової стійкості під-
приємства;

3) Х3 – коефіцієнт оборотності активів під-
приємства;

4) Х4 – коефіцієнт маневреності власного 
капіталу.

Для перевірки узгодженості думок експертів 
визначається коефіцієнт конкордації. Узгодже-
ність вважається задовільною, якщо W≥0,5, якщо 
ж W≥0,7, то узгодженість вважається доброю.

Для досліджуваного підприємства коефіці-
єнт конкордації склав 0,67. Отже, узгодженість 
добра. Вірогідність коефіцієнта конкордації пе-
ревіряється за критерієм Пірсона.

Розраховане значення за цим критерієм для 
підприємства перевищує табличне, тобто збіг 
думок експертів невипадковий.

Вилучення найбільш впливових факторів 
представлений на діаграмі убування впливу 
факторів (рис. 1).

З чотирьох факторів, які були вибрані для 
дослідження, більш за все впливають на зна-
чення коефіцієнта поточної ліквідності коефі-
цієнт фінансової стійкості (Х2) та коефіцієнт 
рентабельності продаж (Х1).

Подальший процес дослідження відбуваєть-
ся на основі цих факторів.

Побудова однофакторних моделей лінійної 
регресії залежності поточної ліквідності від по-
казника фінансової стійкості та поточної лік-
відності від показника рентабельності продажів 
дала можливість виявити тісну лінійну залеж-
ність між показником та кожним з факторів.

Коефіцієнт кореляції щільності між коефіцієн-
том поточної ліквідності та коефіцієнтом фінансо-
вої стійкості склав ryx=0,76. Коефіцієнт кореляції 
щільності між коефіцієнтом поточної ліквідності 
та рентабельністю продажів склав ryx=0,72.

Для прогнозування результативного показ-
ника за рахунок кожного фактору необхідно 
встановити тенденцію цього фактору, напри-
клад, у часі. Для цього зроблене оброблення да-
них за попередні роки. Критеріям вибору трен-
ду є величина достовірної апроксимації R2.

У нашому випадку R2 має оптимальне зна-
чення за логарифмічного тренду (рис. 2, 3).  
На основі цього визначене прогнозне значен-
ня рентабельності та коефіцієнта фінансової 
стійкості. Після проведеного дослідження за 
традиційним однофакторним моделюванням 
застосовано матричний метод для побудови ба-
гатофакторної лінійної регресії, який довів існу-
вання прямо пропорційної залежності між по-
точною ліквідністю та рентабельністю продажів 
та обернено пропорційної залежності між поточ-
ною ліквідністю та фінансовою стійкістю [7].

Рис. 1. Діаграма убування впливу факторів
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За результатами моделювання визначено рів-
няння лінійної регресії залежності коефіцієнта 
поточної ліквідності від обох факторів.

Наприкінці дослідження визначено прог- 
нозні значення показника поточної ліквід-
ності на перспективу залежно від вибраних  
факторів.

Висновки. На основі проведеного досліджен-
ня сформульовано рекомендації, які можна за-
стосувати для підприємств машинобудівельної 
галузі на сучасному етапі, тому що підприємст- 
во, стосовно якого проведено оцінювання, має 
подібний стан ліквідності, як і більшість під-
приємств цієї галузі.

Рис. 2. Прогнозування коефіцієнта фінансової  
стійкості за логарифмічним трендом

Рис. 3. Прогнозування коефіцієнта рентабельності за логарифмічним трендом
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Основним напрямом під час визначення 
шляхів підвищення ліквідності є зниження 
дебіторської заборгованості. Категорії плато-
спроможності та ліквідності підприємства пе-
ребувають у тісному взаємозв’язку та взаємо-
залежності, адже ліквідність є стратегічною 
величиною, а платоспроможність відображає 
поточне становище підприємства. У зв’язку  
з тим, що в кризових ринкових умовах відбу- 
вається зменшення всіх видів фінансування, 
перед підприємствами постають такі завдання, 
як оптимізація використання власного прибут-
ку підприємства, оптимізація собівартості про-
дукції; пошук зовнішніх інвесторів.

Для їх вирішення доцільно контролювати 
надходження коштів та виявляти боржників  
із застосуванням стандартних методів. Для запо-
бігання виникненню дебіторської заборгованості 
слід застосувати перший етап з підвищення пла-
тоспроможності підприємств державного сектору. 
Для досліджуваного підприємства за минулий 
період характерна відсутність довгострокових 
зобов’язань та забезпечень, довгострокових креди-
тів банків. Управління ліквідністю підприємства 
необхідно проводити на засадах постійного комп-
ромісу з урахуванням визначених пріоритетів  
та необхідності одночасної мінімізації ризику втра-
ти ліквідності, а також ризику втраченої вигоди.
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF INNOVATIVE PROJECTS

АНОТАЦІЯ
Інвестиційна привабливість – це сукупність факторів, ана-

ліз яких вказує на можливість вкладання коштів в той чи ін-
ший об’єкт і отримання певного ефекту від здійсненої операції.  
У статті представлено організаційну схему учасників управлін-
ня конкурентоспроможністю інноваційних проектів на основі 
досягнення взаємодії оцінювання інвестиційної привабливості 
підприємства, що впроваджує інновації, та реалізованих ним 
завдань. Виділено низку переваг перед конкурентами, які по-
тенційно може мати підприємство під час реалізації інновацій-
ного проекту. Запропоновано створення на підприємстві ради 
з інноваційних проектів, що є першою необхідною сходинкою 
перебудови структури управління для прискорення та підви-
щення ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності.  
Перераховано обов’язки, переваги та недоліки інноваційних 
рад. Сформовано механізм поетапного управління конкурен-
тоспроможністю інноваційного проекту.

Ключові слова: інвестиційна привабливість, інноваційний 
проект, конкурентоспроможність, інвестиції, інноваційна рада.

АННОТАЦИЯ
Инвестиционная привлекательность – это совокупность 

факторов, анализ которых указывает на возможность вложе-
ния средств в тот или иной объект и получения определенного 
эффекта от проведенной операции. В статье представлена 
организационная схема участников управления конкуренто-
способностью инновационных проектов на основе достижения 
взаимодействия оценивания инвестиционной привлекатель-
ности предприятия, которое внедряет инновации, и реализо-
ванных им заданий. Выделен ряд преимуществ перед конку-
рентами, которые потенциально может иметь предприятие 
при реализации инновационного проекта. Предложено соз-
дание на предприятии совета по инновационным проектам, 
которое является первой необходимой ступенью перестройки 
структуры управления для ускорения и повышения эффектив-

ности инновационно-инвестиционной деятельности. Перечис-
лены обязанности, преимущества и недостатки инновацион-
ных советов. Сформирован механизм поэтапного управления 
конкурентоспособностью инновационного проекта.

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, 
инновационный проект, конкурентоспособность, инвестиции, 
инновационный совет.

АNNOTATION
Investment attractiveness is a combination of factors, the anal-

ysis of which indicates the possibility of investing in a particular ob-
ject and obtaining a certain effect from the operation. The object of 
the article is to substantiate the practical recommendations for the 
formation of a mechanism of stage-by-stage management of in-
novative projects competitiveness, which are intended to increase 
their attractiveness for potential investors. The substantial amount 
of scientific work of Ukrainian and foreign scientists of various 
economic schools is devoted to issues of ensuring the investment 
attractiveness of enterprises. They investigated various aspects 
of this problem; in particular, they theoretically substantiated the 
investment attractiveness of an enterprise as an object of manage-
ment, and paid considerable attention to assessing the investment 
attractiveness of enterprises. At the same time, issues of an ap-
plied nature remain insufficiently covered, in particular, the forma-
tion of a mechanism for the phased management of the competi-
tiveness of innovative projects, which will increase their investment 
attractiveness. In this article the organizational chart of the partic-
ipants of the competitiveness management of innovative projects 
on the basis of achieving the interaction of assessing the invest-
ment attractiveness of an enterprise, which implement innovations 
and the tasks accomplished by it, is presented. A number of ad-
vantages over competitors, which a company may potentially have 
during the implementation of an innovative project, are highlighted.  
The creation of an innovative council at the enterprise is suggested.  
Responsibilities, as well as advantages and disadvantages of in-
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novative council are listed. The basis for the establishment of a 
mechanism for the phased competitiveness management of an 
innovation project is laid down. Creation of innovative councils is 
the first stage of the transformation of the traditional management 
structure of enterprises, which is intended to increase the success 
of the implementation of innovations. The proposed creation of an 
innovative council at the enterprise is the first necessary step in 
restructuring the management structure to accelerate and increase 
the efficiency of innovative and investment activities.

Key words: investment attractiveness, innovative project, 
competitiveness, investment, innovative council.

Постановка проблеми. Управління конкурен-
тоспроможністю передбачає адекватне реагуван-
ня на великий спектр викликів як зовнішнього, 
так і внутрішнього середовищ промислового під-
приємства, при цьому інвестиційна привабли-
вість – це одна з найважливіших характеристик, 
що впливає на залучення інвестицій, що здатне 
позитивно позначитись на конкурентоспромож-
ності окремих інноваційних проектів. Варто заз- 
начити, що останніми роками розвиток фінан-
сових інститутів та залучення нашої держави  
у світові господарські зв’язки суттєво підвищують 
роль інвестиційної привабливості підприємств.

В сучасних умовах господарювання саме ін-
новаційна діяльність є одним з ключових фак-
торів підвищення ефективності функціонуван-
ня підприємств, оскільки успішна реалізація 
інноваційних проектів здатна у відносно ко-
роткі терміни допомогти підприємству досягти 
конкурентних переваг та підвищити прибутко-
вість діяльності. Інвестори прагнуть вибирати 
найперспективніші об’єкти інвестування щодо 
можливості забезпечення найвищої ефектив-
ності вкладених коштів. Таким чином, підпри-
ємства мають шукати шляхи, які забезпечать 
підвищення їхньої інвестиційної привабливос-
ті для того, щоби потенційні інвестори вклали 
гроші саме в їхні інноваційні проекти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням забезпечення інвестиційної прива-
бливості підприємств присвячена суттєва кіль-
кість наукових робіт українських та зарубіжних 
вчених, які досліджували різноманітні аспек-
ти цієї проблеми. А.Г. Гончарук, А.А. Яцик, 
О.Б. Жихор теоретично обґрунтували інвести-
ційну привабливість підприємства як об’єкт 
управління. Велика кількість вчених, зокрема 
Н.Л. Овандер, М.О. Любецька, Ю.В. Буднікова, 
С.М. Ілляшенко, О.М. Олефіренко, приділили 
увагу оцінюванню інвестиційної привабливості 
підприємств. Водночас недостатньо висвітле-
ними залишаються питання прикладного ха-
рактеру, наприклад формування механізму по-
етапного управління конкурентоспроможністю 
інноваційних проектів, що збільшить їх інвес-
тиційну привабливість.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Інвестиційна привабливість під-
приємства визначається ступенем відповідності 
результатів запропонованого інноваційного про-
екту цілям інвестора. Конкурентоспроможність 
інноваційного проекту – це його динамічна влас-

тивість, що характеризує його здатність бути реа-
лізованим в умовах ринкової конкуренції та відо-
бражає привабливість проекту як для споживача, 
так і для інвесторів, що визначається ступенем 
його економічної ефективності. Для управління 
конкурентоспроможністю інноваційних проектів 
пропонуємо створити на підприємстві ради з ін-
новаційних проектів, що є першою необхідною 
сходинкою перебудови структури управління для 
прискорення та підвищення ефективності іннова-
ційно-інвестиційної діяльності.

Формулювання цілей статті (постановка зав- 
дання). Метою статті є обґрунтування практич-
них рекомендацій щодо формування механізму 
поетапного управління конкурентоспроможністю 
інноваційних проектів, які покликані підвищити 
їх привабливість для потенційних інвесторів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Однією з обов’язкових умов успішного функці-
онування економіки країни загалом та однією 
з найважливіших сфер діяльності будь-якого 
господарюючого суб’єкта є здійснення інвес-
тиційної діяльності [1, с. 68]. Для залучення 
інвестиційних ресурсів підприємство має відпо-
відати певним характеристикам, тобто бути ін-
вестиційно привабливим. Інвестиційна приваб- 
ливість – це сукупність факторів, аналіз яких 
вказує на можливість вкладання коштів в той 
чи інший об’єкт і отримання певного ефекту від 
здійсненої операції [2, с. 122], тобто вона є су-
купністю ознак, що дають змогу потенційному 
інвестору оцінити те, наскільки інвестиційний 
об’єкт є більш привабливим, ніж інші, задля 
інвестування наявних коштів [3, с. 565].

Під час вирішення внутрішніх проблем 
управління інвестиційною привабливістю під-
приємство отримує можливість впливати на ре-
зультати конкурентоспроможності впроваджу-
ваних ним інноваційних проектів. До таких 
результатів належать:

– реалізація стратегічних планів впрова-
дження інновацій та бізнес-планів інновацій-
них проектів;

– створення умов для доступу до інвестицій-
них ресурсів під час реалізації інноваційних 
проектів;

– вжиття заходів щодо реструктуризації, зо-
крема шляхом впровадження інновацій.

На нашу думку, поліпшення взаємодії із зо-
внішнім середовищем як складова управління 
інвестиційною привабливістю дає змогу забез-
печити:

– залучення інвестицій для реалізації інно-
ваційних проектів;

– зростання вартості активів підприємства;
– формування його іміджу, репутації як ін-

новаційно активного підприємства;
– підвищення конкурентоспроможності ін-

новаційних проектів;
– формування комплексних грошових потоків, 

як наслідок, витяг ефективності їх застосування.
Оцінювання інвестиційної привабливості під-

приємства є досить складним процесом (рис. 1).  



191Приазовський економічний вісник

Методичне забезпечення оцінювання та подаль-
ше підвищення інвестиційної привабливості 
мають бути сформовані з огляду на індивідуаль-
ні особливості підприємства та кон’юнктури,  
що склалась на ринку інновацій.

За ринкового підходу виділяють найбільш 
значущі ознаки, які повинні бути загальними 
для всіх підприємств та відображати найважли-
віші для інвестора аспекти діяльності оцінюва-
них підприємств. Потім відбувається порівнян-
ня аналогічних показників усіх аналізованих 

підприємств, виставляються підсумкові рейтин-
гові оцінки. Відповідно, чим ближче значення 
рейтингової оцінки до еталонних, тим вище рі-
вень інвестиційної привабливості [4, с. 67].

Для підвищення ефективності економічної 
діяльності може бути запропонована організа-
ційна схема учасників управління конкуренто-
спроможністю інноваційних проектів на основі 
досягнення взаємодії оцінювання інвестиційної 
привабливості підприємства, що впроваджує ін-
новації, та реалізованих ним завдань (рис. 2).

Рис. 1. Процес оцінювання інвестиційної привабливості промислового підприємства
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Рис. 2. Організаційна схема учасників управління  
конкурентоспроможністю інноваційних проектів
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Конкурентна боротьба майже в усіх галузях по-
стійно посилюється як всередині країни, та і на 
міжнародній арені, а конкурентоспроможність під- 
приємств, які не мають доступу до сучасних тех-
нологій, що дають змогу випускати продуктивну, 
енерго- та матеріалоефективну, адекватну за ціною 
та якістю продукцію, стрімко падає [5, с. 177].

Інноваційний потенціал – це складна еконо-
мічна категорія, яка фактично є характеристи-
кою здатності суб’єкта господарювання до інно-
ваційного розвитку, прогресу [6, с. 139].

Привабливим для інвестора є таке підпри-
ємство, яке буде характеризуватись високим 
рівнем впровадження нових видів техніки та 
технологій, вдосконалюючи їх та масово вико-
ристовуючи у виробництві. Таке підприємство 
зможе існувати в конкурентному середовищі та 
буде надійним важелем для встановлення стій-
ких та стабільних позицій як на вітчизняних, 
так і на зарубіжних ринках [7, с. 87].

Основним завданням промислового підпри-
ємства під час вибору інноваційної стратегії 
розвитку є процес прийняття таких інновацій-
них рішень, які допоможуть мінімізувати ви-
трати та ризики на шляху досягнення постав-
лених цілей [8, с. 88].

Як зазначено вище, конкурентоспроможність 
інноваційного проекту характеризує його здат-
ність бути реалізованим в умовах ринкової кон-
куренції та відображає привабливість проекту 
як для споживача, так і для інвесторів. Наведене 
визначення конкурентоспроможності інновацій-
ного проекту включає такі змістовні положення.

По-перше, конкурентоспроможність є дина-
мічною властивістю інноваційного проекту та 
формується на початкових стадіях його реаліза-
ції, а саме стадіях наукових досліджень (розроб- 
лення проекту та його інвестиційних програм) 
та впровадження інноваційної ідеї.

По-друге, конкурентоспроможність як влас-
тивість інноваційного проекту розглядається  
з різних точок зору, а саме споживача та ін-
вестора. Споживача цікавить сукупність спо-
живчих та вартісних характеристик результа-
ту реалізації проекту. Отже, в цьому контексті 
конкурентоспроможність інноваційного проек-
ту виражає відмінності результатів реалізації 
проекту (його стан) на ринку через ступінь за-
доволення інноваційного продукту його спожи-
вачами. Інвестора ж насамперед цікавить еко-
номічна прибутковість проекту.

В інноваційному підприємництві велике зна-
чення мають терміни реалізації економічних 
інтересів виробників та споживачів технічної 
інновації [9, с. 49].

Аналіз літератури дав змогу виділити низ-
ку переваг перед конкурентами, які потенцій-
но може мати підприємство під час реалізації 
інноваційного проекту, які дадуть змогу цьому 
підприємству реалізувати проект більш ефек-
тивно, тобто з вищою, ніж у конкурентів, якіс-
тю підсумкового інноваційного продукту або  
з нижчими витратами.

1) Перевага стосовно управління персона-
лом, задіяним в інноваційному проекті. В цьо-
му разі йдеться про те, що наявність необхідно-
го обсягу ресурсів достатньої кваліфікації дасть 
змогу реалізувати проект на більш високому 
рівні та з меншими зусиллями.

2) Перевага щодо інвестицій в інноваційний 
проект. Фінансування за рахунок власних ко-
штів дасть змогу знизити витрати, а максиміза-
ція обсягу залучених інвестицій – реалізувати 
більш масштабний проект.

3) Перевага в технологічній галузі. Володін-
ня новими, тим більше унікальними, техноло-
гіями може дати змогу підприємству створити 
продукт, який конкуренти перевершити не змо-
жуть, а в перспективі – стати лідером або, мож-
ливо, навіть монополістом ринку (за проривної 
інновації) чи принаймні знизити витрати та 
підвищити якість продукції.

4) Перевага у сфері маркетингу інновацій. 
Йдеться про те, що не завжди успіху на рин-
ку домагаються дійсно кращі продукти, адже 
споживачі не володіють всією інформацією про 
якість пропонованих їм товарів, тим більше пе-
реваги всіх новинок. У зв’язку з цим хороша 
маркетингова стратегія може дати змогу під-
приємству зайняти більшу частку ринку, навіть 
якщо воно пропонує продукт, який насправді 
не перевершує продукти конкурентів.

5) Перевага в інформаційній сфері. Йдеться 
про такі два аспекти, як володіння інтелектуаль- 
ною власністю, що дає змогу отримати актуаль-
ну перевагу перед конкурентом, та вища якість 
функціонування інформаційних систем, що 
дасть підприємству можливість організувати 
інноваційну діяльність на вищому рівні.

Як будь-який інший процес управління, 
управління інвестиційною привабливістю при-
пускає наявність керованого об’єкта та керу-
ючого суб’єкта. Керованим об’єктом, тобто 
об’єктом управління, тут виступає сама інвес-
тиційна привабливість підприємства [10, с. 30].

З вищенаведеного можна зробити висновок,  
що управління конкурентоспроможністю іннова-
ційних проектів – це надзвичайно складна та від-
повідальна діяльність, тому пропонуємо створи-
ти на підприємстві раду з інноваційних проектів. 
Створення ради є першою сходинкою перетворення 
традиційної структури управління підприємством 
задля збільшення успішності реалізації інновацій.

В обов’язки ради входять:
1) аналітичне оцінювання інноваційних проек- 

тів, що надходять з різних відділів самого під-
приємства, від сторонніх розробників;

2) оцінювання пропозицій потенційних інвес-
торів щодо фінансування інноваційних проектів;

3) аналізування факторів, що чинять нега-
тивний вплив на розвиток підприємництва у 
сфері науково-технічних інновацій та високих 
технологій, сприяння усуненню необґрунтова-
них обмежень та бюрократичних бар’єрів;

4) участь у проведенні маркетингових та со-
ціологічних досліджень;
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5) підготовка пропозицій щодо організації 
та участі в роботі виставок, конференцій, семі-
нарів, симпозіумів та інших заходів за напря-
мами діяльності ради;

6) розроблення механізмів та координація 
діяльності щодо стимулювання інноваційної 
активності підприємства.

Залежно від основної форми інноваційної 
діяльності (процесні інновації або продукто-
ві інновації) інноваційна рада може існувати  
у двох видах, таких як технічна рада й рада  
з нових продуктів. У сучасних умовах провідною 
стає рада з нових продуктів. Склад ради визна- 
чається з огляду на характер інноваційних про-
ектів. Як правило, рада повинна включати всіх 
членів Правління (якщо воно створене на під-
приємстві), а також низку провідних фахівців 
технологічного відділу та відділу маркетингу. 
Рекомендується запрошення на засідання з ін-
новаційних питань керівників цехів та підроз-
ділів, на яких буде лягати основний обсяг ро-
боти під час реалізації інновації. В цьому разі 
запрошені повинні наділятися тими ж правами 
під час обговорення та голосування, що й пос- 
тійні члени ради.

Основними перевагами інноваційних рад є:
– об’єднання ідей та знань керівників і клю-

чових фахівців;
– легше сприйняття менеджерами середньої 

ланки та працівниками колективно прийнятих 
рішень;

– можливість запрошення членів рад для ви-
конання спеціальних завдань, наприклад «моз-
кового штурму» щодо перспектив нового про-
дукту;

– відсутність конфлікту між лінійними ке-
рівниками та спеціалістами.

Основними недоліками рад є:
– зайняття багато цінного часу керівників;
– заплямування структурою рад лінії відпо-

відальності й підпорядкування;
– те, що планування нових продуктів має 

бути роботою фахівців, тому часто не може під-
мінятися періодичними зборами;

– схильність членів рад зосереджуватись на 
інтересах своїх підрозділів.

Особливе значення у зв’язку з цим набуває 
характер прийняття рішень в інноваційних ра-
дах. Існують три системи прийняття рішень  
в інноваційних радах (табл. 1). Найбільш при-
йнятним варіантом є перший, за якого керів-
ник підприємства має вирішальний голос. 

Метод касаційної колегіальності повинен засто-
совуватись лише у виняткових випадках особ- 
ливо великих інноваційних проектів за умови 
ретельної підготовки проекту за попереднього 
ознайомлення всіх членів ради з матеріалами 
та варіантами рішень.

Загалом створення інноваційних рад є пер-
шою необхідною сходинкою перебудови струк-
тури управління для прискорення та підви-
щення ефективності інноваційно-інвестиційної 
діяльності.

Зв’язки між складовими схеми, відділами 
та елементами управління засновані на необ-
хідності пошуку нових інноваційних проектів 
та визначення найбільш оптимальних з них 
на основі процесу поетапного управління кон-
курентоспроможністю інноваційних проектів, 
які приймаються в результаті відбору най-
більш придатних для реалізації в конкретному  
підприємстві.

Питання інвестиційної привабливості під-
приємства нині є актуальним, оскільки конку-
ренція за інвестиційні ресурси стає все жорсткі-
шою [11, с. 314].

Висновки. Інноваційна діяльність є окремою 
складовою частиною загальної економічної ді-
яльності підприємства, яка полягає у виборі та 
реалізації найбільш раціональних шляхів модер-
нізації, оновленні та розширенні інвестиційного 
потенціалу з використанням інновацій. Плану-
вання та здійснення інноваційної діяльності про-
мислових підприємств вимагають проведення 
постійного аналізу внутрішнього та зовнішнього 
середовищ для формування потреб в інвестиці-
ях, пошуку їх джерел, розроблення та реалізації 
інноваційних проектів. Таким чином, для під-
вищення ефективності інноваційної діяльності 
на підприємствах пропонується створення рад 
з інноваційних проектів, що є першою необхід-
ною сходинкою перебудови структури управлін-
ня для прискорення та підвищення ефективності 
інноваційно-інвестиційної діяльності.

В подальшому на засадах дослідження буде 
сформовано механізм поетапного управління кон-
курентоспроможністю інноваційного проекту.
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Таблиця 1
Три системи прийняття рішень в інноваційних радах

Метод Опис Переваги Недоліки
Колегіальне 
старшинство

Вирішальний голос 
залишається за керівником

Можливість обліку багатьох 
думок

Ускладнення процедури 
прийняття рішень

Колегіальне 
узгодження

Рішення приймаються за 
принципом більшості голосів

Підвищення відповідальності 
членів інноваційної ради

Ослаблення керівництва 
інноваційним процесом

Касаційна 
колегіальність

Рішення приймаються тільки 
за загальної згоди (консенсусу)

Колективна відповідальність 
за прийняті рішення

Зниження оперативності 
прийняття рішень
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ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ  
АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

EXPORT POTENTIAL OF ENTERPRISES  
OF THE AGROINDUSTRIAL SECTOR OF UKRAINE

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано динаміку експортного потенціалу під-

приємств агропродовольчого сектору економіки України. Стаття 
охоплює теоретико-методологічні аспекти становлення та роз-
витку агропродовольчого сектору економіки України. Окреслено 
характерні ознаки проблем розвитку ринку вітчизняних агропро-
довольчих товарів. Виокремлено ключові деструктивні чинники 
експортного потенціалу підприємств агропродовольчого сектору 
України. На основі проведеного аналізу обґрунтовано необхід-
ність розроблення низки рекомендацій щодо стратегії розвитку 
експортного потенціалу підприємств агропродовольчого секто-
ру економіки України в таких напрямах, як оптимізація системи 
урядової підтримки та збільшення інвестицій в агропродовольчий 
сектор; підтримка експортного потенціалу агропродовольчого 
сектору України шляхом удосконалення механізму щодо усунен-
ня та мінімізації ризиків, які локалізують експортні можливості 
вітчизняних агропродовольчих підприємств; забезпечення ефек-
тивного землекористування на основі завершення земельної 
реформи; розвиток зовнішньоекономічних відносин та сприяння 
міжнародній торгівлі; нарощення адаптаційних можливостей аг-
ропродовольчих підприємств в контексті Євроінтеграції.

Ключові слова: агропродовольчий сектор економіки, екс-
портний потенціал, Євроінтеграція, аграрний сектор, агропро-
довольчий ринок.

АНОТАЦИЯ
В статье проанализирована динамика экспортного потенциа-

ла предприятий агропродовольственного сектора экономики Укра-
ины. Статья охватывает теоретико-методологические аспекты ста-
новления и развития агропродовольственного сектора экономики 
Украины. Определены характерные признаки проблем развития 
рынка отечественных агропродовольственных товаров. Выделим 
ключевые деструктивные факторы экспортного потенциала пред-
приятий агропродовольственного сектора Украины. На основе 
проведенного анализа обоснована необходимость разработки 
ряда рекомендаций по стратегии развития экспортного потен-
циала предприятий агропродовольственного сектора экономики 
Украины в таких направлениях, как оптимизации системы прави-

тельственной поддержки и увеличения инвестиций в агропродо-
вольственный сектор; поддержка экспортного потенциала агро-
продовольственного сектора Украины путем усовершенствования 
механизма по устранению и минимизации рисков, которые лока-
лизуют экспортные возможности отечественных агропродоволь-
ственных предприятий; обеспечение эффективного землеполь-
зования на основе завершения земельной реформы; развитие 
внешнеэкономических отношений и содействие международной 
торговле; наращивание адаптационных возможностей агропродо-
вольственных предприятий в контексте Евроинтеграции.

Ключевые слова: агропродовольственный сектор эконо-
мики, экспортный потенциал, Евроинтеграция, аграрный сек-
тор, агропродовольственный рынок.

АNNOTATION
The article analyzes the dynamics of export potential of enter-

prises of agro-food sector of Ukraine’s economy. The article deals 
with theoretical and methodological aspects of the formation and 
development of the agro-food sector of the Ukrainian economy. 
The characteristic features of the problems of the development of 
the market of domestic agricultural products are also highlighted, 
among which the most significant: the prevailing growth rate of de-
mand for agro-foodstuffs over the volumes of its supply; increasing 
society’s demand for quality and safety of food products; constantly 
rising prices for foodstuffs; intensive bioenergy growth. The balance 
of export of agro-food products on the basis of cost indicators was 
analyzed. The main importers of products of enterprises of agro-
food sector of Ukraine are defined. The main destructive factors of 
the export potential of enterprises of the agro-food sector of Ukraine 
were identified, which are: gradual decrease of volumes of foreign 
investments and capital investments in the development of the agro-
food sector, in particular in the agrarian sector; reduction of adap- 
tability of agro-food enterprises through the use of agrarians, mainly 
old-fashioned machines and technologies; low quality of agricultural 
products; increase in the cost price of agricultural products; resource 
orientation of domestic export of agro-food products. Based on the 
analysis, the necessity of developing a number of recommendations 
regarding the strategy of development of export potential of enter-
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prises of the agro-food sector of the Ukrainian economy has been 
substantiated in the following areas: optimization of the state sup-
port system and increase of investment into the agro-food sector; 
Supporting the export potential of the Ukrainian agro-food sector by 
improving the mechanism for eliminating and minimizing the risks 
that localize the export opportunities of domestic agro-food enter-
prises; provision of effective land use based on the completion of 
land reform; development of foreign economic relations and promo-
tion of international trade; increasing the adaptability of agro-food 
enterprises in the context of European integration.

Key words: agro-food sector of the economy, export potential, 
European integration, agrarian sector, agro-food market.

Постановка проблеми. Сьогодні ключо-
вим елементом національної економіки є під- 
приємства агропродовольчого сектору, ефектив-
ність економічного розвитку яких визначає рі-
вень матеріального забезпечення країни, задово-
лення потреб споживчого сектору, економічного 
зростання національної економіки загалом та її 
інтеграції в Європейський Союз зокрема. Відпо-
відно, актуалізується питання дослідження ди-
наміки експортного потенціалу підприємств аг-
ропродовольчого сектору в умовах поглиблення 
інтеграційних та глобалізаційних процесів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Дослідженням проблем розвитку підприємств аг-
ропродовольчого сектору України та оцінювання 
їх експортно-імпортного потенціалу присвячені 
праці таких відомих науковців, як П.І. Гайдуць-
кий [1], І.Ю. Гришова, А.О. Янчук, Т.Л. Шеста-
ковська, С.В. Негоденко [2, 3], Г.О. Гуменюк [4], 
Т.О. Осташко [5, 6], О.М. Шарапа [7], О.М. Шпи-
чак [8]. У своїх працях вони виклали методику 
та методи функціонування підприємств агропро-
довольчого сектору України, дослідили їх зов- 
нішньоекономічні зв’язки.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Однак наявні відмінності їх 
окремих позицій щодо оцінювання експортного 
потенціалу підприємств агропродовольчого сек-
тору України та окреслення перспектив зовніш-
ньоекономічних векторів розвитку вітчизняного 
агропродовольчого ринку у світовому економіч-
ному просторі підтверджують складність та ак-
туальність цієї проблеми, що зумовлює необхід-
ність подальших наукових досліджень.

Формулювання цілей статті (постановка зав- 
дання). Метою статті є аналіз динаміки екс-
портного потенціалу підприємств агропродо-
вольчого сектору України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Трансформаційні процеси, що протягом останніх 
десятирічь відбувались на соціально-економічній  
платформі Україні, стали причиною ради-
кальних змін торговельно-економічного про-
стору на міжнародному рівні, суттєво по-
силивши роль агропродовольчого сектору в 
національній економіці. Підтвердженням такої 
динаміки є місце агропродовольчих підпри-
ємств в структурі обсягу реалізованої перероб-
ної промислової продукції, питома вага яких 
поступово зростає, а саме з 20,3% у 2016 році  
до 22,4% у 2017 році [9]. Така тенденція сприя- 
ла посиленню вагомості агропродовольчих то-

варів у вітчизняному експорті, відсунувши на 
другий план машинобудівну та хімічну інду-
стрію, а також металургійну промисловість, 
що традиційно посіла перше місце. Згідно  
з даними Державної служби статистики України  
у січні-жовтні 2017 року реалізація агропро-
довольчої продукції склала 364,8 млрд грн,  
що відповідає 21,2% усієї національної промис-
лової продукції. Традиційно найбільшу част-
ку посідає виробництво олії та жирів тварин-
ницького походження, яких було реалізовано  
на 103,9 млрд грн більше, що склало 6% за-
гального обсягу всієї промисловості [10].

З огляду на інтеграційні тенденції та осо-
бливості входження України в Єврозону, необ-
хідність створення в країні сприятливого еко-
номіко-політичного клімату для забезпечення 
сталого економічного зростання національної 
економіки та максимального досягнення пріо-
ритетних цілей реалізації економічного потен-
ціалу агропродовольчих підприємств окреслю-
ється потреба реалізації стратегічних орієнтирів 
економічного розвитку кожного підприємства, 
їх здатність завчасно адаптуватись до відсут-
ності визначеності та викликів євроінтеграцій-
них процесів. З одного боку, тенденції розвитку 
євроінтеграційних процесів є джерелом гене-
рування деструктивних чинників, пов’язаних 
з ризиками реалізації економічного потенціа-
лу агропродовольчих підприємств, а з іншого 
боку, глобалізація євроінтеграційних процесів 
окреслює перспективи нарощення нових мож-
ливостей для максимального досягнення пріо-
ритетних цілей реалізації економічного потен-
ціалу агропродовольчих підприємстві [1–8].

Економічні умови реальності окреслили ри-
нок вітчизняних агропродовольчих товарів ко-
лом характерних ознак.

1. Переважаючі темпи зростання обсягів попи-
ту на агропродовольчу продукцію над обсягами її 
пропозиції, а також посилююча вимогливість со-
ціуму до якості та безпечності харчових товарів.

2. Постійно зростаючі ціни на продовольчу 
продукцію, що генерує соціальну напругу через 
зниження купівельної спроможності населення 
країни.

3. Інтенсивне зростання біоенергетики, в ре- 
зультаті чого в аграрній сфері відбувається пере-
орієнтація агровиробників на вирощування «біо- 
паливних» культур, що забезпечує отримання 
ними надприбутків під час експорту зазначеної 
продукції, проте має руйнівний характер для 
сільського господарства через порушення меліо- 
ративних технологій, що приводить до сильно-
го виснаження ґрунтів.

Враховуючи зазначені характерні ознаки 
розвитку вітчизняного ринку агропродовольчої 
продукції та зважаючи на посилюючі тенден-
ції розвитку інтеграційних та глобалізаційних 
процесів, можемо впевнено зазначити, що для 
вітчизняного агропродовольчого виробництва 
дедалі характернішою стає національна відкри-
тість для інших країн світу, що сприятиме як 



197Приазовський економічний вісник

розвитку самих українських агропродовольчих 
підприємств, так і зростанню кількості спожи-
вачів їх продукції.

Ґрунтовне дослідження перспектив реаліза-
ції економічного потенціалу агропродовольчих 
підприємств України в умовах посилення інте-
граційних процесів національної економіки зас- 
відчило, що ефективність розвитку агропродо-
вольчого виробництва стримується насамперед 
низькими виробничими обсягами аграрної про-
дукції через використання аграріями переваж-
но застарілої техніки та технології, що перш за 
все негативно впливає на якість виробленої про-
дукції та зумовлює зростання її виробничої собі-
вартості. Через це ресурсне спрямування вітчиз-
няного експорту агропродовольчої продукції, 
особливо аграрної, генерує вразливість України 
в зовнішньоторговельних відносинах, адже по-
пит на сировинні ресурси має непостійний ха-
рактер з чутливим ціновим критерієм. Внаслі-
док цього Україна досить помітно поступається 
економічно розвиненим країнам світу за відпо-
відними критеріями продуктивності праці.

Проте, оперуючись статистичним матеріалом, 
відзначаємо, що українські агропродовольчі під-
приємства все ж таки спроможні експортувати 
на європейський ринок та країни СНД агропро-
довольчу продукцію з високою доданою вартістю.

Проведений аналіз наочно показує, що зрос-
тання масштабів виробництва агропродовольчої 
продукції вітчизняними підприємствами забез-
печило нарощення експортного обігу відповідної 
продукції. Вартість експортованої агропродо-
вольчої продукції, як засвідчують дані Держав-
ної служби статистики, зросла з 4 713,4 млн дол. 
США у 2010 році до 17 746,9 млн дол. США  
у 2017 році (табл. 1).

Водночас зовнішньоторговельний баланс 
України у 2017 році порівняно з 2016 роком 
характеризується тенденцією зростання обсягу 
експорту на 19,0% та зростання обсягу імпорту 
на 26,4%. У товарній структурі зовнішньої тор-
гівлі експортний обіг агропродовольчої продук-
ції в 4,1 рази перевищує імпортний обіг.

Україна ще досі утримує лідируючі позиції 
в експорті на світовий ринок продукції рослин-
ництва (21,3% у 2017 році,) а саме пшениці, 

кукурудзи, ячменю, соняшникової олії та суб-
продуктів з курятини. Це сприяє істотному по-
кращенню зовнішньоторговельних відносин. 
Поступово українські експортери агропродо-
вольчої продукції зміцнюють свої ринкові по-
зиції в Єгипті, Китаї, Ізраїлі, інших країнах 
Перської затоки, Азії, країнах СНД. Загалом 
зовнішньоторговельний обіг України за екс-
портно-імпортними операціями агропродоволь-
чою продукцією охоплює 117 країн світу.

Статистичний матеріал 2017 року свідчить 
про те, що частка країн СНД у загальній струк-
турі вітчизняного експорту сягнула тільки 
25%, зокрема експорту агропродовольчої про-
дукції – 12%, що значно поступається зовніш-
ньоторговельним зв’язкам з європейськими 
країнами, показники за якими сягнули 32% і 
27% відповідно. Загалом за останні п’ять років 
(з 2013 по 2017 роки) Україна помітно нарос-
тила вхід на ринок східних країн, про що свід-
чить досить значна частка загального експор-
ту, а саме 28%, та експорту агропродовольчих 
товарів, а саме 39%.

Відповідність українського законодавства 
європейським вимогам у векторі аграрного ви-
робництва та забезпеченні продовольчої без-
пеки сприяла успішному проходженню сер-
тифікації 238 вітчизняних агропродовольчих 
підприємств, що дало їм право експортувати 
агропродовольчу продукцію в зону європей-
ського ринку. Проте, незважаючи на позитивну 
динаміку експортних операцій агропродоволь-
чої продукції, Україна внаслідок негативної дії 
цін на агропродовольчу продукцію, що діють на 
світових ринках, все ще не спроможна забезпе-
чити себе достатнім розміром валютної вируч-
ки. Так, індекс цін на агропродовольчі товари, 
як засвідчують дані Організації з питань продо-
вольства і сільського господарства ООН (FAO), 
протягом дослідного періоду, а саме з 2011  
по 2017 роки, впав з 229,9% до 164,0%, тобто  
в 1,4 рази, що спричинило недоотримання 
Україною у 2017 році 2,9 млрд дол. США [9].

Загалом слід відзначити, що східні держави 
є досить перспективним ринком для постачання 
українського експорту агропродовольчої про-
дукції та окреслюють перспективу нарощення 

Таблиця 1
Експортний обіг агропродовольчої продукції вітчизняними підприємствами  

у 2010–2017 роках, млн дол. США

Показники
Роки 2017 рік до 2010 року, 

разів2013 2014 2015 2016 2017

Продукція рослинництва 5 034,9 3 976,3 5 532,1 9 213,9 9 215,7 4,7

Продукція тваринництва 5 96,0 771,4 936,6 961,3 1 108,8 2,8
Продукція олійно-жирової 
промисловості 1 796,0 2 617,3 3 396,4 4 211,5 4 605,7 4,6

Продукція харчової промисловості 2 088,0 2 571,1 2 939,0 3 493,9 2 826,7 3,5
Експорт агропродовольчої 
продукції, всього 9 514,9 9 936,1 12 804,1 17 880,6 17 746,9 3,8

Джерело: складено автором за [9; 10]
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експортного потенціалу України, насамперед 
для аграрного сектору.

Щодо географічної характеристики екс-
портного обігу аграрної продукції України,  
то тут ситуація склалася наступним 26 стано-
вила всього 101 країну-експортеру. При цьому 
слід зазначити, що обсяг імпортування кра-
їн Європейського Союзу, Білорусії, Азербай-
джану за цей період становив 7,6; 6,0; 4,2;  
і 3,0 млн тонн відповідно [9].

Щодо експорту таких стратегічно важли-
вих для України сільськогосподарських куль-
тур, як кукурудза та ячмінь, то поставки цієї 
сільськогосподарської продукції спрямовува-
лися переважно в Білорусь (1,1; 5,5; 3,9; 1,8  
і 8,2 млн тонн кукурудзи за дослідний період) 
та країни Близького Сходу (понад 18,3 млн тонн 
ячменю за дослідний період) [9; 10].

Експортним закупівельним цінам на зерно, 
як засвідчив проведений аналіз, властивий ди-
намічний характер, що корелюється із серед-
ньосвітовими цінами на цю сільськогосподар-
ську продукцію. Експортні ціни на вітчизняну 
зернову продукцію протягом дослідного періоду 
поступались не лише середньосвітовим, але й 
експортним цінам на зерно США через низьку 
якість експортної зернової продукції з України.

Щодо експорту продукції тваринництва  
з України, то, незважаючи на щорічне зростання 
її обсягів за дослідний період, її частка в структу-
рі вітчизняної агропродовольчої продукції харак-
теризується тенденцією поступового зниження,  
а саме із 17,0% у 2010 році до 5,4% у 2017 році [9].

Вагома частка експорту вітчизняної продук-
ції тваринництва спрямовується в країни СНД,  
а саме 81,9% у 2017 році, а тільки 3,1% закупо-
вують європейські країни. Така тенденція спро-
вокована насамперед низькою якістю вітчизняної 
продукції тваринництва, що не відповідає євро-
пейськім ринковим стандартам якості. В абсо-
лютному виразі експортні поставки вітчизняної 
продукції тваринництва в європейські держави  
у 2017 році продемонстровані такими показника-
ми: експорт свинини склав 11 032,3 кг, м’яса (сві-
жого) – 1 993,7 кг, м’яса (мороженого) – 1 246,7 кг,  
баранини або козлятини – 104,5 кг, м’яса та їстів-
них субпродуктів свійської птиці – 32 780,4 тис. кг,  
риби свіжої – 350,9 кг, молока та вершків, не-
згущених та без додання цукру чи інших підсо-
лоджувальних речовин – 8 967,6 кг, молока та 
вершків, згущених та з доданням цукру чи ін-
ших підсолоджувальних речовин – 397,9 тис. кг, 
масла – 161,1 тис. кг, сирів всіх |видів та кисло-
молочних сирів – 6 806,2 кг [9; 10].

Слід зазначити, що в загальній структурі екс-
порту вітчизняної агропродовольчої продукції за 
дослідний період 2010–2017 років досить поміт-
но підвищилась частка продукції олійно-жирової 
промисловості (в 7,2 рази), зростання вартісних 
критеріїв за якою становило 587,2 млн дол. США 
у 2010 році до 4 211,4 млн дол. США у 2017 році. 
Причому ключові поставки експорту з цієї групи 
агропродовольчої продукції відведені соняшнико-

вій олії, про що свідчить зростання експортних 
обсягів (в 7,3 рази, або з 545,8 млн дол. США  
у 2010 році до 3 974,4 млн дол. США у 2017 році), 
що зумовлене налагодженням зовнішньоторго-
вельних зв’язків щодо поставки соняшникової олії 
із 45 у 2010 році до 94 країн світу в 2017 році [10].

За якісними критеріями соняшникова олія 
вітчизняного виробництва значно випереджає 
пальмову олію, яку закуповують переважно еко-
номічно нерозвинуті країни, тоді як на європей-
ському на східному ринку віддають перевагу саме 
українській соняшниковій олії. Водночас через 
підвищення світового попиту на ріпак, що на-
лежить до «біопаливних» сільськогосподарських 
культур, протягом останніх років експортні по-
ставки цієї продукції обіймають передові позиції.

Пріоритетну роль у розвитку національної 
економіки відіграє експорт ключових продук-
тів вітчизняної харчової промисловості, обсяги 
закупок за якими на світових ринках протя- 
гом 2010–2017 років суттєво зросли (2,7 рази, 
або у вартісному виразі на 2,2 млрд дол. США.). 
Визначне зростання експортних обсягів за цією 
продукцією відбулося саме до держав Європей-
ського Союзу, а саме понад 5 разів, а також до 
азіатських держав, а саме в 4,4 рази. Трохи мен-
шими темпами відбулося зростання експортних 
обсягів готових харчових продуктів вітчиз-
няного походження до країн Африки, а саме  
в 2,5 разів, та країні СНД, а саме у 2,2 рази [93].

Зауважимо, що вступ України в СОТ спрово-
кував відповідні трансформації у структурі екс-
порту вітчизняної агропродовольчої продукції 
за всіма групами товарів:

1) частка продукції рослинницького похо-
дження у 2007 році (що для України характер-
ний набуттям членства в СОТ) сягнула 27,6%, 
продукція тваринницького походження стано-
вила 12,0%, продукція олійно-жирової промис-
ловості становила 27,5%, а продукція харчової 
промисловості становила 32,9%;

2) частка продукції рослинницького похо-
дження в структурі експорту вітчизняної аг-
ропродовольчої продукції у 2017 році зросла  
до 51,5%, тоді як частка решти груп агропро-
довольчої продукції зменшилась до 5,4; 23,6  
і 19,5% відповідно [9; 10].

Протягом 2010–2017 років, як засвідчують 
статистичні дані, найсуттєвіше зростання екс-
портних поставок вітчизняної агропродоволь-
чої продукції відбулося саме в країни Африки,  
а саме в 7,9 разів, країни Азії – в 6 разів, краї-
ни СНД – в 1,9 рази [9; 10].

Нарощення обсягів експортних поставок ві-
тчизняної продукції рослинного походження 
в африканські країни за дослідний період ста-
новило 7,9 разів, або з 440,7 млн дол. США  
у 2010 році до 3 488,2 млн дол. США у 2017 році, 
переважно за рахунок продажу зерна (зріс  
на 71,2%) та соняшникової олії (на 23,0%).

Простежується повільна втрата традиційно-
го імпортера вітчизняної агропродовольчої про-
дукції, яким були країни СНД, що у 2010 році 
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закуповували визначну частину вітчизняної аг-
ропродовольчої продукції (44,3%). Більш того, 
основним імпортером країн СНД вітчизняної 
агропродовольчої продукції була саме Росія (по-
над 90%), проте з огляду на геополітичні фак-
тори України та агресивний характер Росії до 
нашої держави ці зовнішньоторговельні зв’язки 
втратили свою актуальність та значимість.

Отже, за результатами проведеного аналі-
зу виокремимо ключові деструктивні чинники 
експортного потенціалу підприємств агропродо-
вольчого сектору України.

1) Поступове зниження обсягу іноземних ін-
вестицій та капітальних вкладень у розвиток 
агропродовольчої сфери, зокрема в аграрний 
сектор, насамперед через хронічний характер 
дії мораторію на землю, що стримує всебічне 
використання через фінансово-кредитні уста-
нови фінансового інструментарію залучення ін-
вестицій або кредитів під заставу власного май-
на, а не орендованого, якою є земля.

2) Зниження адаптаційних можливостей аг-
ропродовольчих підприємств через:

– використання аграріями переважно заста-
рілої техніки та технології, що перш за все не-
гативно впливає на якість виробленої продукції  
та зумовлює зростання її виробничої собівартості;

– інтенсивне зростання біоенергетики, в ре-
зультаті чого в аграрній сфері відбувається пере-
орієнтація агровиробників на вирощування «бі-
опаливних» культур, що забезпечує отримання 
ними надприбутків під час експорту зазначеної 
продукції, проте має руйнівний характер для 
сільського господарства через порушення мелі-
оративних технологій, що приводить до сильно-
го виснаження ґрунтів;

– ресурсне спрямування вітчизняного екс-
порту агропродовольчої продукції, що генерує 
вразливість України у зовнішньоторговельних 
відносинах, в результаті чого вона щодо експор-
ту агропродовольчої продукції досить помітно 
поступається економічно розвиненим країнам 
світу за відповідними критеріями продуктив-
ності праці [11].

Висновки. Проведений аналіз динаміки екс-
портного потенціалу підприємств агропродоволь-
чого сектору України довів, що, маючи власний 
ресурсний потенціал, наша держава може зро-
бити внесок у стабілізаційні процеси на світо-
вому ринку продовольства. Майже необмежені 
адсорбційні можливості світового ринку й висо-
кий рівень цін на продукцію можуть забезпечити 
вітчизняному товаровиробнику прибуток на рів-
ні, достатньому для відтворення та розширення 
власного виробництва. Це окреслює перспективи 
подальших досліджень щодо вирішення широко-
го кола нагальних проблем, насамперед оптимі-
зації системи урядової підтримки та збільшення 
інвестицій в агропродовольчий сектор; підтримки 
експортного потенціалу агропродовольчого сек-
тору України; забезпечення ефективного земле-
користування; розвитку зовнішньоекономічних 
відносин та сприяння міжнародній торгівлі; на-

рощення адаптаційних можливостей агропродо-
вольчих підприємств в контексті Євроінтеграції.
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ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА МЕНЕДЖМЕНТУ  
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

INFORMATION SUPPORT OF MANAGEMENT SYSTEM  
OF INDUSTRIAL ENTERPRISE

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено проблеми якості інформаційного за-

безпечення управління діяльністю промислових підприємств. 
Обґрунтовано значення та завдання розташування вузлів 
контролю на всіх етапах прийняття та здійснення контролю ви-
конання управлінських рішень. Доведено, що вузли контролю 
дають можливість мінімізувати неякісну реалізацію управлін-
ського рішення як на нижньому рівні ієрархії управління (ви-
робничому), так і на вищому рівні управлінської ієрархії (центрі 
контролю за управлінням виробництвом промислового під-
приємства). На прикладі алгоритму процесу технічного онов-
лення виробництва розглянуто можливість створення вузлів 
контролю для визначення можливості спотворення інформа-
ції. З’ясовано те, яким чином вузли контролю на всіх стадіях 
оновлення виробничих потужностей підприємства можуть вия- 
вити спотворення інформації та сформувати необхідні кори-
гуючі заходи для того, щоб наступні етапи не враховували ці 
помилки. Доведено, що впровадження вузлів контролю допо-
може менеджменту промислового підприємства нівелювати 
вплив зазначених у статті спотворень інформації на результат.

Ключові слова: інформаційне забезпечення, управлінські 
рішення, вузли контролю, технічне оновлення виробництва, 
промислові підприємства.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы проблемы качества информацион-

ного обеспечения управления деятельностью промышленных 
предприятий. Обоснованы значение и задания расположения 
узлов контроля на всех этапах принятия и осуществления конт- 
роля исполнения управленческих решений. Доказано, что 
узлы контроля дают возможность минимизировать некачест- 
венную реализацию управленческого решения как на нижнем 
уровне иерархии управления (производственном), так и на выс-
шем уровне управленческой иерархии (центре контроля над 
управлением производством промышленного предприятия). На 
примере алгоритма процесса технического обновления произ-
водства рассмотрена возможность создания узлов контроля для 
определения возможности искажения информации. Выяснено 
то, каким образом узлы контроля на всех стадиях обновления 
производственных мощностей предприятия могут обнаружить 
искажение информации и сформировать необходимые коррек-
тирующие меры для того, чтобы следующие этапы не учитывали 
эти ошибки. Доказано, что внедрение узлов контроля поможет 
менеджменту промышленного предприятия нивелировать влия- 
ние указанных в статье искажений информации на результат.

Ключевые слова: информационное обеспечение, управ-
ленческие решения, узлы контроля, техническое обновление 
производства, промышленные предприятия.

ANNOTATION
The article is devoted to the actual problem of today’s realities 

of the functioning of industrial enterprises, which is determined by 

the need to develop measures to improve the quality, accuracy, 
objectivity of the information support of the management system of 
their activities. Indeed, in conditions of instability, characterized by 
the interaction of internal and external factors, the development of 
an industrial enterprise definitely depends on the information that 
managers use to make managerial decisions. The article substan-
tiates the importance and tasks of the location of control units at all 
stages of the adoption and implementation of control over the im-
plementation of management decisions. It is proved that the con-
trol units give the opportunity to minimize the poor-quality imple-
mentation of the management decision, both at the lower level of 
the management hierarchy (production) and at the highest level of 
the management hierarchy (the control center for the management 
of production of an industrial enterprise). The source control ele-
ment of any production object, namely, the purpose and objectives 
of development, is disclosed. The main tasks of the management 
of industrial enterprises, as well as the possibility of distortions in 
the range of management information provision, which can have 
both natural and artificial character, are determined. The content 
and tasks of the stages of implementation of the technical update 
of industrial production: preparatory; direct and post-preparation. 
On the example of the given algorithm of the process of technical 
upgrade of production, the possibility of creating control nodes, to 
determine the possibility of distortion of information. It has been 
determined how the control nodes at all stages of updating the 
production capacities of the enterprise can detect distortion of 
information and formulate the necessary corrective measures so 
that the following stages do not take into account these errors. It is 
proved how the introduction of control units will help the manage-
ment of the industrial enterprise to minimize the consequences of 
the information specified in the article for distortion of the result.

Key words: information provision, management decisions, 
control nodes, technical upgrades of production, industrial  
enterprises.

Постановка проблеми. Численні проблеми 
управління бізнес-процесами, які виникають 
під впливом зовнішніх та внутрішніх чинників, 
потребують комплексного вирішення. Серед 
найбільш впливових зовнішніх факторів фахів-
ці виділяють нестабільність макроекономічної 
та правової ситуації в країні, збільшення впли-
ву міжнародних фінансових трендів, загострен-
ня внутрішньої конкуренції [1]. Найбільшим 
внутрішнім фактором, що спричиняє проблеми 
під час перебігу бізнес-процесів, вважається 
сьогодні неповна інформація як про поточний 
стан, так і про перспективи розвитку промисло-
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вого підприємства й вітчизняного промислового 
сектору загалом [2].

Для усунення негативної дії названих факто-
рів потрібно сформувати нові підходи до конт- 
ролю в системі управління промисловим вироб-
ництвом, які:

– допоможуть точно визначити економічні 
проблеми підприємства;

– зможуть своєчасно подати сигнали для 
вжиття заходів;

– забезпечать інформаційну підтримку 
управління бізнес-процесами за встановленими 
цілями;

– допоможуть ліквідувати «вузькі місця» на 
підприємстві з орієнтацією на перспективу.

Інформаційна підтримка менеджменту про-
мислових підприємств розвивається в напрямі 
набуття нових функцій, адже інформаційна 
система має вже не лише інформувати управ-
лінців щодо поточного стану справ у виробни-
цтві, але й давати варіанти прогнозів на випа-
док змін внутрішньої або зовнішньої ситуації.

Отже, вирішення прикладного завдання 
якісного контролю, в результаті чого на промис-
лових підприємствах підвищилася би якість ін-
формаційних потоків, необхідних для підготов-
ки управлінських рішень, є актуальним, адже  
в сучасних умовах господарювання напрацьова-
на методологія повинна за її належного осмис-
лення давати змогу розробляти нові інструменти 
для модернізації організаційної та інформацій-
ної структури підприємства таким чином, щоби 
вирішити базові проблеми розвитку його вироб-
ництва, зумовлюючи стабільні успіхи не лише  
в сьогоденні, але й у майбутньому [3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Загальними питаннями сутності інформації в сис- 
темі управління займались вітчизняні та зару-
біжні фахівці, зокрема Т.В. Барановська, М.Т. Бі-
луха, І.О. Бланк, Я.Г. Берсуцький, А.Я. Бер-
суцький, С.Ф. Голов, П.Ф. Друкер, І.С. Грозний, 
В.В. Євдокимов, Д. Канеман, Є.В. Калюга, 
М.М. Лепа, В.В. Ковальов, Т.М. Ковальчук, 
О.В. Коновалов, С.А. Кузнецова, В.А. Лефевр, 
В.Г. Лінник, Т.І. Ліхтер, Н.М. Малюга, В.П. Пан-
телєєв, О.В. Олійник, І.В. Сіменко, Т.А. Таран, 
О. Тверський, Ю.І. Черняк, В.Н. Шемаєв.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Однак питання підвищення 
об’єктивності та якості інформації, яка вико-
ристовується в процесі прийняття управлін-
ських рішень, досі залишається проблемним та 
потребує постійного дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка зав- 
дання). Метою статті є дослідження можливостей 
підвищення якості інформаційного забезпечен-
ня, що використовують менеджери різних рівнів 
системи управління промислового підприємства, 
шляхом використання вузлів контролю.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Описуючи моделі прийняття рішень економіч-
ними суб’єктами, Я.Г. Берсуцький, М.М. Лепа 
та А.Я. Берсуцький [4] зазначають, що для ін-

формації характерна наявність контрольованих 
спотворень природного та штучного характеру, 
і якщо переважають природні спотворення (не-
контрольовані помилки), то їх виявлення дасть 
можливість шукати шляхи їх усунення.

Підвищити об’єктивність та врахувати ре-
альну виробничу ситуацію під час побудови 
алгоритму прийняття та здійснення контролю 
виконання управлінських рішень дають змогу, 
на нашу думку, вузли контролю, розташовані 
на всіх етапах реалізації цього процесу. Вперше 
ідея вузлів контролю була обґрунтована в робо-
ті [3]. Необхідність наявності вузлів контролю 
автор пояснює тим, що більшість виробнични-
ків – від найменшої управлінської ланки до топ 
менеджерів – не в повному обсязі уявляють собі 
організаційну структуру свого підприємства, 
систему підпорядкувань, сфери відповідальнос-
ті та рівні компетенції структурних підрозділів. 
Через це деякі підрозділи виявляються пере-
вантажені роботою й дублюють функції певних 
відділів, а деякі повинні доводити доцільність 
свого існування на підприємстві та придумува-
ти додаткові функції. Слід же завжди виходити 
з того, що в будь-якій службі, особливо з обслу-
говування налагодженого виробничого процесу, 
первинною є не функція, а людина з її здібнос-
тями й можливостями.

Вузли контролю дають можливість мінімі-
зувати неякісну реалізацію управлінського рі-
шення з боку суб’єктів виконання, отже, при-
йняття помилкового управлінського рішення, 
оскільки за допомогою вузлів контролю можна 
підвищити якість вхідної та вихідної інформа-
ції, а також запобігти її подальшому викрив-
ленню по етапах виконання завдання [3].

Співтовариство контрольно-вимірювальних 
приладів, систем і автоматизації Національний 
інститут стандартизації США, обґрунтувавши 
міжнародний стандарт інтеграції підприємств 
іта систем управління, акцентує увагу на роз-
ташуванні вузлів контролю в точках прийнят-
тя ключових управлінських рішень, а саме між 
рівнями ієрархії управління [5].

Нижчим рівнем ієрархії є виробничий. За 
типами виробництва виділяють безперервне ви-
робництво, періодичне виробництво та дискрет-
не (серійне) виробництво. Всі типи виробництва 
пов’язані зі способами організації технологіч-
ного процесу, а вузли контролю, запроваджені 
на цьому рівні, мають виконувати дві задачі, 
такі як відстеження викривлення даних і тес-
тування продуктивності.

Вищим рівнем виробничої ієрархії є Центр 
контролю за управлінням виробництвом про-
мислового підприємства. Його основні завдання 
відповідають класичному циклу Демінга-Шу-
харта («плануй – роби – перевіряй – поліпшуй») 
та представлений такими управлінськими про-
цесами, як детальне планування виробничих 
завдань; диспетчеризація виробництва; управ-
ління документообігом; збирання та зберігання 
даних; управління персоналом; управління якіс-
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тю; управління виробничими процесами; управ-
ління техобслуговування та ремонтом; відсте-
ження продукції; аналізування виробництва [6].

На вищому рівні виробничої ієрархії доціль-
но розташувати центр контролю за управлін-
ням виробництвом промислового підприємства 
з вузлом контролю керуючої інформації, який 
зможе проводити тестування управлінських рі-
шень щодо актуальності для поточної ситуації.

Поведінка суб’єктів економічних систем, по-
при всі можливі раціональні методи надання 
їм інформації для прийняття управлінського 
рішення, все одно буде характеризуватись пев-
ною суб’єктивністю та нераціональністю, як це 
переконливо показали у своїх працях Д. Кане-
ман, О. Тверський [7], В.А. Лефевр [8], а щодо 
виробництва в Україні розвинули Т.А.. Таран, 
В.Н. Шемаєв [9], І.С. Грозний [3] та інші до-
слідники. Для підвищення об’єктивності інфор-
мації та якості інформаційних потоків у процесі 
підготовки управлінських рішень на промис-
лових підприємствах існує необхідність дослі-
дження та мінімізації рефлексивного впливу 
під час прийняття управлінських рішень у про-
цесі розвитку виробництва.

Як відомо, вихідним елементом управлін-
ня будь-яким виробничим об’єктом є мета й 
завдання розвитку. Перша обґрунтовує місію 
виробництва, яка, окрім отримання доходу, 
обов’язково повинна виходити за межі безпо-
середньої діяльності підприємства, другі вста-
новлюють певні орієнтири на вибрані періоди 
часу. Щодо завдань технічного оновлення ви-
робництва промислового підприємства, то до 
них можна віднести:

– модернізацію виробничих систем;
– технологічну модернізацію виробничих 

процесів;
– раціональний перерозподіл наявних вироб-

ничих потужностей;
– технічне оновлення виробничих потужностей;
– упровадження наукоємної інноваційної 

продукції;
– інформаційне забезпечення виробничих 

процесів;
– фінансове забезпечення виробництва.
Під час прийняття управлінського рішення 

в процесі вирішення практично кожного з ви-
значених завдань та на кожному етапі реаліза-
ції зазначеного процесу можливим є непрямий 
вплив різного ступеня, який залежить від ситу-
ації, що склалась, або тривалого процесу прий- 
няття рішення керівником [10].

На прикладі алгоритму вирішення завдання 
технічного оновлення виробництва з’ясуємо те, 
на яких стадіях непрямий вплив в разі вирі-
шення завдання технічного оновлення вироб-
ничих потужностей підприємства є можливим. 
Отже, загальний алгоритм оновлення склада-
ється з трьох етапів:

1) підготовчий;
2) безпосередній (технологічні випробування);
3) постпідготовчий (оцінювання результатів).

Деталізуємо змістове наповнення й завдан-
ня першого етапу, оскільки передбачаємо, що 
можливість суб’єктивного спотворення інфор-
мації тут дуже висока.

Підготовча стадія оновлення включає:
– аналіз нормативно-технічної та довідкової 

документації задля приведення її у відповідність 
до нормативних документів, єдиної системи кон-
структорської та технологічної документації тощо;

– формування пропозицій з модернізації 
технічних (технологічних) потужностей на ви-
робництві, що, як правило, спрямовані на роз-
ширення технологічних можливостей, вирішен-
ня нових конструктивних завдань, ліквідацію 
«вузьких місць» виробництва;

– обґрунтування конкретного обладнання, що 
потребує модернізації, закінчується формуванням 
переліку нового устаткування, яке необхідно прид- 
бати, або варіантів модернізації старого та відобра-
ження цього в новому технічному завданні;

– виявлення того, наскільки лінія, що під-
лягає заміні або модернізації, відповідатиме 
іншим потужностям виробництва, тобто чи 
достатньо ресурсів для її обслуговування та 
ремонтів, чи сумісне програмне забезпечення 
лінії з тим обладнанням, що вже працює на ви-
робництві, чи не порушить уведення нового об-
ладнання загальний виробничий цикл, на етапі 
формування наявних виробничих потужностей.

Спотворення інформації тут може бути на 
всіх етапах: помилковий аналіз документації 
веде до завищених потреб під час формуван-
ня пропозицій та переліку необхідного облад-
нання. Досить суб’єктивним може бути також 
уявлення про те, наскільки нове обладнання 
відповідатиме наявним потужностям вироб- 
ництва. Отже, після цих чотирьох етапів підго-
товки до модернізації слід встановити перший 
вузол контролю, який верифікує наявні резуль-
тати, визначає момент, де могла викривитись 
інформація або результат, формує необхідні ко-
ригуючі заходи для того, щоб наступні етапи не 
враховували ці помилки.

Після аналізу документації та прийняття 
перших управлінських рішень з проблеми онов-
лення настає стадія технічних (технологічних) 
випробувань. Вона включає:

– відпрацювання щодо відповідності функціо- 
нальним, конструктивним та експлуатаційним 
вимогам, а також формування результатів тако-
го випробування у вигляді доповідної записки;

– формування технологічних моделей модер-
нізації виробничих потужностей, в результаті 
чого повинні бути сформульовані пропозиції 
про технічне переозброєння (розширення но-
менклатури обладнання), капремонту чи модер-
нізації наявного обладнання, зміни кількості 
наявного обладнання;

– формування ресурсів технічного обладнан-
ня передбачає узгодження витрат і складання 
кошторису модернізації (переозброєння);

– формування складу робочих місць і пла-
нування, що має завершитися пропозиція-
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ми щодо кількості обслуговуючих обладнан-
ня працівників, допоміжної техніки, обсягів  
товарно-матеріальних цінностей, залучених  
в обслуговування нової виробничої лінії, а та-
кож пропозиціями щодо подальшого розподілу 
виробленої продукції;

– створення моделей монтажу виробничої лі-
нії, що має закінчуватись кошторисом на мон-
таж лінії та на її включення у загальний вироб-
ничий цикл.

Якщо за результатами цієї стадії до підго-
товки технічного переозброєння виробництва 
керівником приймається негативне рішення, 
слід задіяти другий вузол контролю, який дасть 
змогу виявити те, на якому з перерахованих 
етапів були допущені спотворення інформації 
або неправильні розрахунки. Наприклад, могли 
мати місце занижені дані на етапі формування 
ресурсів технічного обладнання, склад робочих 
місць міг бути сформований згідно з прийня-
тою раніше технічною моделлю, під час фор-
мування кошторисів на монтаж (модернізацію) 
були завищені потреби у коштах. У будь яко-
му разі після використання можливостей вузла 
контролю та усунення помилок має бути при-
йняте адекватне результатам контролю 2 управ- 
лінське рішення.

Стадія оцінювання виробничої потужнос-
ті, що готується до введення в експлуатацію,  
передбачає:

– відпрацювання виробничої потужності 
щодо відповідності технологічним вимогам, 
тобто перевірку обладнання стосовно технічної 
точності та перевірку відповідності технологіч-
них можливостей нової виробничої лінії норма-
тивним документам;

– нормування технологічної підготовки та 
формування циклових графіків, що означає ви-
значення трудозатрат та необхідної кількості 
працівників на лінії, а також план ходу та тер-
мінів виробництва;

– відпрацювання організації збірно-монтаж-
ного виробництва, що дає змогу визначити тру-
домісткість монтування лінії та розробити кон-
кретний графік її збірки;

– відпрацювання документації під конкрет-
не виробництво, що є остаточним визначенням 
технологічних проблем у процесі освоєння нор-
мування виробничої потужності та внесення 
змін за зауваженнями технолога виробництва.

Задіяний на цій стадії вузол контролю 3 може 
виявити спотворення інформації під час визна-
чення норм технологічної підготовки та норму-
вання циклових графіків, графіків монтажу та 
збірки тощо. Доцільно розглядати два основних 
варіанти спотворення, а саме навмисне спотво-
рення інформації (обман) та суб’єктивний об-
раз об’єктивної реальності, тобто ненавмисне  
спотворення.

Отже, для більшої об’єктивності інформації, 
що надходить до суб’єкта управління, виникає 
необхідність мінімізації рефлексивного впливу 
на результат виконання завдання з боку вико-

навця. Однак існує потенційна можливість різ-
номанітної реакції на одне й те ж саме інформа-
ційне повідомлення з боку суб’єкта управління 
й з боку суб’єкта виконання.

Висновки. Таким чином, якщо для інформа-
ції характерна наявність контрольованих спо-
творень, то за допомогою вузлів контролю мож-
на мінімізувати рефлексивний вплив на якість 
вхідної й вихідної інформації, а також запобіг-
ти її подальшому викривленню на етапах ви-
конання завдання. Введення вузлів контролю 
та подальша мінімізація рефлексивного впли-
ву дають змогу підвищити якість інформацій-
них потоків під час підготовки управлінських 
рішень на промислових підприємствах. Такий 
аналіз може бути проведений заздалегідь, що 
підвищить об’єктивність прийняття управлін-
ських рішень на всіх стадіях управління про-
мислового виробництва.

Раціонально позиціоновані та ефективно ви-
користовувані вузли контролю дадуть змогу 
підприємству:

– досягти високого ступеня внутрішньої 
інтеграції зв’язків підприємства з його поста-
чальниками та споживачами;

– адаптуватись до кон’юнктури ринку, нала-
годити більш гнучку внутрішню інфраструктуру;

– оптимізувати виробничий цикл, зокрема  
в часовому інтервалі;

– віднайти резерви виробничих потужностей, 
уникнути їх максимального завантажування;

– оптимізувати запаси;
– зменшити кількість браку, налагодити 

його своєчасне відстеження та попередження.
Загалом застосування нових підходів до ін-

формаційного забезпечення в системі менедж-
менту промислового виробництва дає змогу під-
приємству впевнено почуватись навіть в умовах 
істотної нестабільності ринку й мінливості ма-
кроекономічного оточення.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Лебедева Е.С. Технология разработки системы стратеги-

ческого процессного управления предприятиями машино-
строения. Предпринимательство. 2009. Вып. 7. С. 50–55.

2. Лепа Р.Н. Ситуационный механизм подготовки и принятия 
управленческих решений на предприятии: методология, 
модели и методы. Донецк : Юго-Восток, 2006. 308 с.

3. Грозний І.С. Раціональне позиціювання вузлів контролю 
розвитку виробництва промислового підприємства. Розви-
ток фінансових методів державного управління національ-
ною економікою : зб. наук. праць ДонДУУ. Т. ХІ. Вип. 154.  
Донецьк, 2010. С. 216–223.

4. Берсуцкий Я.Г., Лепа Н.Н., Берсуцкий А.Я. и др. Принятие 
решений в управлении экономическими объектами: методы 
и модели. Донецк : ИЭП НАН Украины, 2002. 276 с.

5. ISA-95: the international standard for the integration of 
enterprise and control systems. URL : http://www.isa-95.com 
(дата звернення: 20 грудня 2018 р.).

6. MES-системы: функции и преимущества TADVISER URL :  
http:-//www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0% 
B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:MES-%D1%81%D0%B8% 



205Приазовський економічний вісник

D 1 % 8 1 % D 1 % 8 2 % D 0 % B 5 % - D 0 % B C % D 1 % 8 B _ - _ % 
D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%-D1%86%D0%B8%D0
%B8_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%
BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%
D0%B0 (дата звернення: 13 грудня 2018 р.).

7. Kahneman D., Tversky A. Prospect theory: an analysis  
of decision under risk. Econometrica. 1979. № 47. P. 263–291.

8. Лефевр В.А. Рефлексия. Москва : Когито-Центр, 2003. 496 c.
9. Таран Т.А., Шемаев В.Н. Математическое моделирова-

ние рефлексивного управления. Системнi дослiдження  
та iнформацiйнi технології. 2005. № 3. С. 114–131.

10. Шостаковська А.В. Система контролю якості розвитку про-
мислових підприємств: теорія, методологія та практика. 
Київ : ФОП Халіков Р.Х., 2017 306 с.

REFERENCES:
1. Lebedeva E.S. (2009) Tekhnologiya razrabotki sistemy strate-

gicheskogo protsessnogo upravleniya predpriyatiyami mash-
inostroeniya [Technology development system for strategic 
process management engineering enterprises]. Predprinima-
tel’stvo. Vyp. 7. S. 50–55.

2. Lepa R.N. (2006) Situatsionnyy mekhanizm podgotovki i prin-
yatiya upravlencheskikh resheniy na predpriyatii: metodologiya, 
modeli i metody [Situational mechanism for the preparation and 
adoption of management decisions in the enterprise: methodolo-
gy, models and methods]. Donetsk : Yugo-Vostok (in Ukrainian).

3. Ghroznyj I.S. (2010) Racionaljne pozycijuvannja vuzliv kontrol-
ju rozvytku vyrobnyctva promyslovogho pidpryjemstva [Ratio-
nal positioning of control units for the production of industrial 
enterprises]. Rozvytok finansovykh metodiv derzhavnogho up-

ravlinnja nacionaljnoju ekonomikoju: zb. nauk. pracj DonDUU. 
T. ХІ. Vyp. 154. S. 216–223.

4. Bersutskiy, Ya.G., Lepa, N.N., Bersutskiy, A.Ya. i dr. (2002) Prinyatie  
resheniy v upravlenii ekonomicheskimi ob’ektami: metody i mo- 
deli [Making decisions in the management of economic objects: 
methods and models.]. Donetsk : IEP NAN Ukrainy (in Ukrainiian).

5. ISA-95: the international standard for the integration of enter-
prise and control systems. Available at: http://www.isa-95.com 
(accessed: 20 December 2018).

6. MES-sistemy: funktsii i preimushchestva TADVISER 
[MES-systems: functions and advantages of TADVISER]. 
Available at: http:-//www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1
%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:MES-%D1%81% 
D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%-D0%BC%D1%8B_-_% 
D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%-D1%86%D0%B8% 
D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0% 
B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%
D0%B2%D0%B0 (accessed: 13 December 2018).

7. Kahneman D., Tversky A. (1979) Prospect theory: an analysis 
of decision under risk. Econometrica. № 47. P. 263–291.

8. Lefevr V.A. (2003) Refleksiya [Reflection]. Moskva : Kogi-
to-Tsentr (in Russian).

9. Taran T.A., Shemaev V.N. (2005) Matematicheskoe modeliro-
vanie refleksivnogo upravleniya [Mathematical modeling of 
reflexive control]. Sistemni doslidzhennya ta informatsiyni tekh-
nologії. № 3. S. 114–131.

10. Shostakovsjka A.V. (2017) Systema kontrolju jakosti rozvytku 
promyslovykh pidpryjemstv: teorija, metodologhija ta praktyka 
[The system of control over the development of industrial en-
terprises: the theory, methodology and practice]. Kyjiv : FOP 
Khalikov R.Kh. (in Ukrainian).



206

Випуск 2(13) 2019

Класичний приватний університет
Р
О

З
В
И

ТО
К
 П

Р
О

Д
У
К
ТИ

В
Н

И
Х 

С
И

Л
 І
 Р

ЕГ
ІО

Н
А
Л
Ь
Н

А
 Е

К
О

Н
О

М
ІК

А

СЕКЦІЯ 5
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

УДК 332.1:631 (477)

Кулиняк І.Я.
кандидат економічних наук,

доцент кафедри менеджменту організацій
Національного університету «Львівська політехніка»

Рачинська Г.В.
кандидат економічних наук,

доцент кафедри менеджменту організацій
Національного університету «Львівська політехніка»

Цапулич А.Ю.
студентка

Національного університету «Львівська політехніка»

Kulyniak Ihor
PhD in Economics, Associate Professor

at the Department of Management of Organizations,
Lviv Polytechnic National University

Rachynska Halyna
PhD in Economics, Associate Professor

at the Department of Management of Organizations,
Lviv Polytechnic National University

Tsapulych Anastasiia
Student,

Lviv Polytechnic National University

КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА РІВНЕМ  
РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

CLUSTER ANALYSIS OF REGIONS OF UKRAINE BY THE LEVEL  
OF AGRICULTURAL POTENTIAL DEVELOPMENT

АНОТАЦІЯ
Ефективне та успішне функціонування галузей рослинни-

цтва і тваринництва, які формують потенціал не тільки сіль-
ського господарства, а й країни загалом, потребують глибокого 
дослідження та аналізу. Для вирішення поставлених у роботі 
завдань використано метод кластерного аналізу, за допомогою 
якого згруповано регіони України за рівнем розвитку потенціалу 
рослинництва і тваринництва з подальшим виявленням харак-
терних особливостей кожної з груп. За рівнем розвитку потен-
ціалу рослинництва за 2017 р. виокремлено шість кластерів,  
а за рівнем розвитку потенціалу тваринництва – чотири. Для кож-
ної з галузей сільського господарства побудовано дендрограму 
об’єднання регіонів України та картограму поділу регіонів країни 
на кластери. Крім того, розраховано середні значення досліджу-
ваних показників для сформованих кластерів регіонів України.

Ключові слова: потенціал, сільське господарство, сіль-
ськогосподарська продукція, рослинництво, тваринництво, 
SWOT-аналіз, кластерний аналіз.

АННОТАЦИЯ
Эффективное и успешное функционирование отраслей 

растениеводства и животноводства, которые формируют по-
тенциал не только сельского хозяйства, но и страны в целом, 
требуют глубокого исследования и анализа. Для решения 
поставленных в работе задач использован метод кластер-
ного анализа, с помощью которого сгруппированы регионы 
Украины по уровню развития потенциала растениеводства 
и животноводства с последующим выявлением характерных 

особенностей каждой из групп. По уровню развития потенциа- 
ла растениеводства за 2017 г. выделены шесть кластеров,  
а по уровню развития потенциала животноводства – четыре.  
Для каждой из отраслей сельского хозяйства построены ден-
дрограмма объединения регионов Украины и картограмма 
разделения регионов страны на кластеры. Кроме того, рассчи-
таны средние значения исследуемых показателей для сфор-
мированных кластеров регионов Украины.

Ключевые слова: потенциал, сельское хозяйство, сельско-
хозяйственная продукция, растениеводство, животноводство,  
SWOT-анализ, кластерный анализ.

ANNOTATION
Agriculture is a strategically important branch of the national 

economy of Ukraine. Solving the problem of stabilization and fur-
ther increase in production in the agro-industrial complex requires 
the improvement of the potential of agricultural enterprises and 
regions. Effective and successful functioning of the crop produc-
tion and animal production sectors, which form the potential not 
only agriculture, but also the country, require in-depth research 
and analysis. The purpose of the study is to group the regions 
of Ukraine by the level of the potential development of crop and 
animal production sectors through cluster analysis with the further 
identification of the characteristic features of each group. Cluster 
analysis of the regions of Ukraine is an important stage in improv-
ing the potential of agriculture, the result of which is the division 
into groups. Cluster analysis allows to take into account the speci- 
ficity and similarity of the regions by indicators of activity in the 
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field of agriculture. This division into groups helps to make effective 
strategic decisions to improve the potential of each cluster. That is 
why the method of cluster analysis is used to solve the tasks set in 
the work. With the help of cluster analysis, the regions of Ukraine 
are grouped according to the level of the potential development 
of crop and animal production sectors, with further identification 
of the characteristic features of each group. In the article there 
was isolated six clusters by the level of the potential development  
of crop production sector for 2017 and four clusters by the level  
of the potential development of animal production sector. For each 
of the sectors of agriculture, a dendrogram of the association of 
regions of Ukraine and a mapping of the division of regions of 
Ukraine into clusters has been constructed. In addition, the avera- 
ge values of the studied indicators for the formed clusters of the 
regions of Ukraine were calculated. The results of the research 
can be used to select the capacity improvement measures for each 
of the group of regions that will be optimal and effective for them. 

Key words: potential, agriculture, agricultural production, crop 
production, animal production, SWOT analysis, cluster analysis.

Постановка проблеми у загальному вигля-
ді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. Сільське господар-
ство відіграє значну роль у розвитку економіки 
України. Вирішення завдання стабілізації і по-
дальшого нарощування виробництва в агропро-
мисловому комплексі вимагає поліпшення ви-
користання потенціалу сільськогосподарських 
підприємств та регіонів. Потенціал означає 
ступінь потужності або прихованих можливос-
тей регіону, які за певних умов можуть бути  
реалізовані.

В останні роки в нашій країні приділяється 
велика увага наповненню внутрішнього рин-
ку продовольчими продуктами і поглибленню 
реформ, що застосовуються в сільському гос-
подарстві, для підвищення експортного потен-
ціалу, модернізації і переоснащення сучасною 
технікою і технологіями, а також особлива 
увага приділяється підвищенню врожайності 
земель. Проте Україна через політичний стан 
часто страждає від відсутності достатньої фі-
нансової підтримки як із боку держави, так і з 
боку зовнішніх джерел. Недостатньо ефективно 
сформовані стратегічні цілі розвитку галузей 
сільського господарства, зокрема рослинництва 
і тваринництва, тому дослідження та наукове 
обґрунтування у цій сфері є актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної проб- 
леми і на які спираються автори. Ураховуючи 
той факт, що сільське господарство є стратегіч-
но важливою галуззю національної економіки 
України, питанням сучасного стану, проблемам 
та перспективам розвитку сільського госпо-
дарства присвячено значну кількість наукових 
праць науковців. Зокрема, дослідженням теоре-
тичних аспектів та прикладних засад розвитку 
потенціалу сільського господарства України 
займались такі вчені, як Т.І. Алексєєва [1], 
Ю.К. Баканова [1], М.В. Вовк [2], С.Л. Оліфе-
рук [3] та ін. Зокрема, у працях науковців мо-
жемо знайти відображення особливостей розви-
тку потенціалу сільського господарства на рівні 
регіонів: Н.В. Рунчева [4] розглянула особли-
вості формування ресурсного потенціалу кор-

поративного сектору сільського господарства 
регіонів України; Н.В. Трусова [5] дослідила 
регіональний аспект структури сукупного фі-
нансового потенціалу сільського господарства; 
Н.А. Цимбаліста [6] проаналізувала передумо-
ви кластеризації сільського господарства Львів-
щини; Л.В. Ярема та О.І. Замора [7] дослідили 
економічний потенціал сільського господарст- 
ва Тернопільської області та можливості його 
ефективного використання.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується озна-
чена стаття. Значний доробок учених присвяче-
ний дослідженню проблем розвитку потенціалу 
сільського господарства країни загалом, проте, 
враховуючи те, що кожен регіон України во-
лодіє власною унікальною сферою суспільного 
відтворення, то, відповідно, нерелевантно ви-
бирати один шлях розвитку для цілої країни. 
Важливим етапом поліпшення потенціалу сіль-
ського господарства є кластерний аналіз регіо-
нів України, результатом якого є поділ на гру-
пи, що можна спрямувати на підбір кожній із 
груп саме тих заходів із поліпшення потенціа- 
лу, які будуть оптимальними та ефективними 
саме для них, ураховуючи специфіку та подіб- 
ність цих груп за показниками діяльності  
у сфері сільського господарства. На основі цих 
результатів дослідження для найбільш ефек-
тивного використання стратегічних ресурсів 
кожного кластера окремо в різних аспектах 
формується систематичний план потенційної 
поведінки господарства. Саме ці аспекти є ма-
лодослідженими в науковій літературі і потре-
бують подальшого ґрунтовного розгляду.

Формулювання цілей статті (постановка зав- 
дання). Мета дослідження – згрупувати регіони 
України за рівнем розвитку потенціалу рослин-
ництва і тваринництва за допомогою кластерно-
го аналізу з подальшим виявленням характер-
них особливостей кожної з груп.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих нау- 
кових результатів. Україна має величезний 
потенціал для розвитку сільського госпо- 
дарства. Це відбувається, головним чином, 
через сприятливі природні умови для сіль-
ського господарства: родючий ґрунт і дуже 
сприятливий клімат на більшій частині тери-
торії країни. Сільське господарство України 
є досить перспективною галуззю та одним 
із лідерів експорту продукції рослинництва 
та тваринництва на світових ринках. Окрім 
того, сільське господарство є основною рушій-
ною силою для розвитку економіки країни та 
забезпечення добробуту населення. Україна 
володіє високим потенціалом за рахунок най-
більшої площі сільськогосподарських земель 
серед країн Європи – приблизно 41 млн га,  
з яких 32,5 млн га використовуються для ви-
рощування сільськогосподарських культур. 
Родючі ґрунти та помірний клімат створюють 
можливості для виробництва високоякісної 
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сільськогосподарської продукції, яка є ресурс-
ною базою у харчовій, текстильній, шкіряній 
та інших галузях, підвищення позицій на сві-
товому ринку, сталого соціально-економічного  
розвитку [8, c. 134–135].

У структурі сільського господарства ви-
окремлюють галузі рослинництва і тварин-
ництва, які характеризуються певними від-
мінностями у своєму розвитку та специфікою 
організації виробничої діяльності. Враховуючи 
галузевий поділ сфери сільського господарства, 
доцільно проаналізувати рівень розвитку його 
потенціалу в розрізі двох галузей: рослинництва  
і тваринництва.

Для оцінювання регіонів за рівнем розвитку 
потенціалу сільського господарства скористає-

мося методом кластерного аналізу. Для прове-
дення кластерного аналізу регіонів України за 
рівнем розвитку потенціалу рослинництва авто-
рами вибрано такі показники:

– посівні площі сільськогосподарських куль-
тур, тис. га;

– індекси продукції рослинництва в госпо-
дарствах усіх категорій, %;

– продукція рослинництва у розрахунку на 
одну особу, грн/ос.;

– продуктивність праці в сільськогосподар-
ських підприємствах, грн;

– валовий збір зернових та зернобобових, тис. т.
У табл. 1 подано розподіл регіонів України 

на кластери за рівнем розвитку потенціалу рос-
линництва за статистичними даними 2017 р.

Таблиця 1
Розподіл регіонів України на кластери за рівнем розвитку потенціалу рослинництва, 2017 р.
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І кластер
Київська С9 1184 88,8 1960 207373,2 2646,9
Миколаївська С13 1560 89,2 6282 219867,7 2674,6
Черкаська С22 1189 82,3 6158 209279 2926,5

ІІ кластер
Вінницька С1 1638 94,5 8609 278130,1 4888,9
Сумська С17 1135 100,5 7424 372326,3 3686,2
Херсонська С20 1438 100 8668 245698,8 2545,4
Чернігівська С24 1241 107 8563 329727,5 4079

ІІІ кластер
Волинська С2 566 108,9 3964 298345,2 1165,2
Донецька С4 999 103,3 1250 224992,8 1908
Закарпатська С6 188 97,7 1660 123091,5 390,1
Івано-Франківська С8 383 108,2 2327 220217,8 753,7
Луганська С11 813 95,8 1793 250610,7 1276,2
Львівська С12 680 107,7 2453 400167,4 1417
Рівненська С16 567 107,2 4119 328319,2 1208,7
Чернівецька С23 310 109,5 3216 208879,8 603,9

IV кластер
Дніпропетровська С3 1957 99,2 3291 223210 3578,4
Запорізька С7 1674 97,3 4439 215897,1 2907,1
Одеська С14 1877 99,8 4162 233104,8 4264,9
Харківська С19 1782 89,5 4131 288323,8 3859,2

V кластер
Житомирська С5 984 109,4 5759 348884,1 1993,7
Тернопільська С18 826 115,8 6828 411914,7 2622,3
Хмельницька С21 1173 112,6 8252 389839,6 3421,4

VІ кластер
Кіровоградська С10 1697 83,7 8794 210065,4 2858
Полтавська С15 1724 79,3 7478 212477,7 4241,4
Джерело: складено авторами за даними [9]
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На рис. 1 подано дендрограму об’єднання ре-
гіонів України за рівнем розвитку потенціалу 
рослинництва за статистичними даними 2017 р.

На рис. 2 подано картограму поділу регіонів 
України на групи (кластери) за рівнем розви-
тку потенціалу рослинництва за статистичними 
даними 2017 р.

До першого кластера потрапили переважно 
найактивніші регіони України (три з 24 до-
сліджених). Їхнє становище характеризуєть-
ся достатньо високими індексами продукції, 
значною посівною площею сільськогосподар-
ських культур, продуктивністю праці, об-
сягом продукції рослинництва в розрахунку 

Рис. 1. Дендрограма об’єднання регіонів України  
за рівнем розвитку потенціалу рослинництва, 2017 р.

Джерело: авторська розробка
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Рис. 2. Картограма поділу регіонів України на групи (кластери) 
за рівнем розвитку потенціалу рослинництва, 2017 р.

Джерело: авторська розробка
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на одну особу та валовим збором зернових  
та зернобобових.

Другий кластер складається з чотирьох регі-
онів, серед яких – Вінницька, Сумська, Херсон-
ська та Чернігівська області. Вони знаходяться 
достатньо близько до значень показників, якими 
характеризуються регіони першого кластеру.

Третій кластер – наймасовіший і включає 
у себе вісім областей України. Проте тут спо-
стерігається очевидне відставання рівня роз-
витку потенціалу рослинництва від першого 
та другого кластерів. Наприклад, середній ва-
ловий збір зернових та зернобобових у тися-
чах тон становить 1 090,35 у даному кластері,  
а в другому середнє значення цього ж показни-
ка – 3 799,87 тис. т, що на 28,6% менше.

Четвертий кластер складається з Дніпро-
петровської, Запорізької, Одеської і Хар-
ківської областей. Їх об’єднують достатньо 
низькі індекси продукції рослинництва, се-
редня продуктивність на тлі інших регіонів, 
проте Дніпропетровська область має мак-
симальний обсяг посівних площ сільсько-
господарських культур порівняно з іншими  
регіонами.

П’ятий та шостий кластери характеризують-
ся низькими показниками розвитку потенціа-
лу рослинництва. Полтавська область (шостий 
кластер) має найнижчий у країні індекс про-
дукції рослинництва.

Для проведення змістовного аналізу отрима-
них результатів доцільно розрахувати середні 
значення (за початковими фактичними даними) 
кожного показника для сформованих кластерів 
регіонів. Результат подано в табл. 2.

Найкращий середній рівень розвитку га-
лузі рослинництва спостерігається в регіонах 
України, що входять до другого та п'ятого 
кластерів. Так, другому кластеру притаманні 
найбільші середні значення таких показників, 
як продукція рослинництва у розрахунку на 

одну особу та валовий збір зернових та зер-
нобобових. П'ятий кластер, до якого входять 
Житомирська, Тернопільська та Хмельниць-
ка області, характеризується максимальни-
ми середніми значеннями індексів продукції 
рослинництва в господарствах усіх категорій 
та продуктивності праці. Тернопільська об-
ласть лідирує за даними показниками: індекс 
продукції рослинництва – 115,8, продук-
тивність – 411 914,7 грн. Найнижчий розви-
ток рослинництва спостерігається у третьому 
кластері – йому притаманні найменші серед-
ні значення трьох показників: посівні площі 
сільськогосподарських культур, продукція 
рослинництва у розрахунку на одну особу та 
валовий збір зернових та зернобобових.

Для проведення кластерного аналізу регіонів 
України за рівнем розвитку потенціалу тварин-
ництва вибрано такі показники:

– вирощування сільськогосподарських тва-
рин, тис. т;

– індекси продукції тваринництва в госпо-
дарствах усіх категорій, %;

– продукція тваринництва у розрахунку на 
одну особу, грн/ос.;

– продуктивність праці в сільськогосподар-
ських підприємствах, грн;

– кількість великої рогатої худоби, тис. голів.
У табл. 3 подано розподіл регіонів України 

на кластери за рівнем розвитку потенціалу тва-
ринництва за статистичними даними 2017 р.

На рис. 3 показано дендрограму об’єднання 
регіонів України за рівнем розвитку потенціалу 
тваринництва за статистичними даними 2017 р.

На рис. 4 подано картограму поділу регіонів 
України на групи (кластери) за рівнем розвит- 
ку потенціалу тваринництва за статистичними 
даними 2017 р.

За результатами кластерного аналізу ми може-
мо виокремити чотири кластера регіонів України 
за рівнем розвитку потенціалу рослинництва.

Таблиця 2
Середні значення досліджуваних показників для сформованих кластерів  
регіонів України за рівнем розвитку потенціалу рослинництва, 2017 р.
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I 3 1311,0 86,8 4800,0 212173,3 2749,3
ІІ 4 1363,0 100,5 8316,0 306470,7 3799,9
ІІІ 8 563,3 104,8 2597,8 256828,1 1090,4
IV 4 1822,5 96,5 4005,8 240133,9 3652,4
V 3 994,3 112,6 6946,3 383546,1 2679,1
VІ 2 1710,5 81,5 8136,0 211271,6 3549,7

Джерело: авторська розробка
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Перший кластер – Волинська, Дніпропетровсь- 
ка, Донецька, Івано-Франківська, Київська, 
Львівська, Тернопільська та Херсонська області. 
Для цього кластеру характерним є високі значен-
ня індексів продукції тваринництва, середньої 
продуктивності праці серед усіх областей, високе 
поголів’я худоби – у середньому 127 тис. голів.

Наймасовішим є другий кластер – 50% об-
ластей України.

Третій кластер складається з Полтавської та 
Хмельницької областей. Величини показників 
для двох областей знаходяться приблизно на 
одному рівні. Наприклад, у Полтавської облас-
ті вирощено 101,7 тис. т сільськогосподарських 
тварин, у Хмельницькій – 98,5 тис. т. Середнє 
відхилення між двома областями за всіма по-
казниками становить 8%.

Четвертий кластер – це Вінницька та Чер-
каська області. Вінницька область – лідер  
у вирощуванні сільськогосподарських тварин, 
за кількістю великої рогатої худоби та продук-
тивністю праці в сільськогосподарських під-
приємствах не тільки у цьому кластері, а й по 
Україні загалом. Щодо Черкаської області, то 
вона лідирує серед усіх областей у виробленій 
продукції в розрахунку на одну особу в гривнях.

Для проведення змістовного аналізу отрима-
них результатів доцільно розрахувати середні 
значення (за початковими фактичними даними) 
кожного показника для сформованих кластерів 
регіонів. Результат подано в табл. 4.

Отже, очевидним є те, що перший кластер 
лідирує за рівнем розвитку потенціалу тварин-
ництва, оскільки чотири із п’яти показників 

Таблиця 3
Розподіл регіонів України на кластери за рівнем розвитку потенціалу тваринництва, 2017 р.
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І кластер
Волинська С2 153,6 99,2 2646 375338,3 138,3
Дніпропетровська С3 338,1 103,6 1431 511421,3 125,6
Донецька С4 124,6 100,1 569 364330 62,1
Івано-
Франківська С8 120,3 99,6 2046 495781,1 142,1

Київська С9 304,9 110,1 1224 350218,1 121,9
Львівська С12 177 103,5 1426 447014,2 184
Тернопільська С18 73 98,4 2143 350129,5 139,2
Херсонська С20 67,7 97,5 1969 363170,4 102,1

ІІ кластер
Житомирська C5 79,7 97,7 2292 149488,7 183
Закарпатська C6 75,7 105,8 1535 158569,3 120,9
Запорізька C7 69,6 94,5 1109 225436,3 100,3
Кіровоградська C10 69,8 98,7 1996 175031,1 96,3
Луганська C11 15,5 83,8 282 101980,4 49,1
Миколаївська C13 43,8 99,2 1428 165634,9 145,1
Одеська C14 62,6 97,5 790 133491,6 165,5
Рівненська C16 79 100,6 1957 263263,5 139,4
Сумська C17 63 98,1 1848 155208,9 149,7
Харківська C19 117,4 92,6 1096 210252,7 185,7
Чернівецька C23 61,2 98,4 1757 249656,7 84,4
Чернігівська C24 47,9 98,8 2076 147637,6 183,9

ІІІ кластер
Полтавська С15 101,7 96,6 2602 212910 243,3
Хмельницька С21 98,5 110,4 2731 278894,8 230,5

IV кластер
Вінницька С1 437,6 98,5 4292 609385,8 283,5
Черкаська С22 423,9 98,3 4661 427945 163,9
Джерело: складено авторами за даними [10]
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мають найбільше середнє значення серед ре-
гіонів України. Найбільш депресивним є дру-
гий кластер, який налічує половину областей 
України. Регіони другого кластера характери-
зуються стагнацією та низькими показниками. 
Наприклад, Луганська область має найнижчі 
показники у вирощуванні сільськогосподар-
ських тварин – 15,5 тис. т, індекс продукції 
тваринництва у господарствах усіх категорій 

становить 83,8%, продукція тваринництва  
у розрахунку на одну особу – 282 грн, продук-
тивність праці – 101 980,4 грн та кількість ве-
ликої рогатої худоби – 49,1 тис. голів.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Сьо-
годні сільськогосподарський сектор є пріоритет-
ним в економіці країни та є основою для еконо-
мічного зростання нашої країни. Ефективне й 

Рис. 3. Дендрограма об’єднання регіонів України  
за рівнем розвитку потенціалу тваринництва, 2017 р.

Джерело: авторська розробка
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Рис. 4. Картограма поділу регіонів України на групи (кластери)  
за рівнем розвитку потенціалу тваринництва, 2017 р.

Джерело: авторська розробка
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успішне функціонування галузей тваринництва 
та рослинництва, які формують потенціал краї-
ни, потребує глибокого дослідження та аналізу, 
щоб поліпшити національну економіку та ви-
вести її зі стану депресії, швидко інтегрувати у 
світову економічну систему, підвищити рівень 
життя і благополуччя населення, зокрема сіль-
ських територій.

Україна володіє високим ресурсним потенці-
алом, основою якого є родючі ґрунти та сприят-
ливі кліматичні умови. Проте є ще можливості 
для підвищення якості, продуктивності, рента-
бельності, інвестиційної та інноваційної приваб- 
ливості. Важливо, що кожна область володіє 
власною унікальною сферою суспільного відтво-
рення, відповідно, нерелевантно вибирати один 
шлях розвитку для цілої країни.

Якщо держава буде підтримувати сільське 
господарство на належному рівні, знижувати по-
датки, підвищувати доступність кредитів, уве-
де дотації та субсидії, то сільське господарство  
зможе ефективно розвиватися.
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Середні значення досліджуваних показників для сформованих кластерів  
регіонів України за рівнем розвитку потенціалу тваринництва, 2017 р.

К
л
а
ст

ер

К
іл

ьк
іс

ть
 р

ег
іо

н
ів

В
и
р
о
щ

ув
а
н
н
я
 

сі
л
ьс

ьк
ог

ос
п
од

ар
сь

к
и
х
 

тв
а
р
и
н
, 
ти

с.
 т

о
н

Ін
д
ек

си
 п

р
о
д
ук

ц
ії
 

тв
а
р
и
н
н
и
ц
тв

а
 у

 
го

сп
о
д
а
р
ст

в
а
х
 у

сі
х
 

к
а
те

го
р
ій

, 
%

П
р
о
д
ук

ц
ія

 
тв

а
р
и
н
н
и
ц
тв

а
 у

 
р
о
зр

а
х
ун

к
у 

н
а
 о

д
н
у 

о
со

бу
, 
гр

н
/о

с.

П
р
о
д
ук

ти
в
н
іс

ть
 п

р
а
ц
і 

в
 с

іл
ьс

ьк
ог

ос
п
од

ар
сь

к
и
х
 

п
ід

п
р
и
єм

ст
в
а
х
, 
гр

н

К
іл

ьк
іс

ть
 в

ел
и
к
о
ї 

р
о
га

то
ї 
х
уд

о
би

, 
ти

с.
 

го
л
ів

I 8 169,9 101,5 1681,8 407175,4 126,9
ІІ 12 65,4 97,1 1513,8 177971,0 133,6
ІІІ 2 117,7 99,3 1597,8 292573,2 130,3
IV 2 91,6 98,2 1555,8 235272,1 131,9



214

Випуск 2(13) 2019

Класичний приватний університет

6. Tsymbalista N.A. (2015). Potentsial klasteryzatsii silsko-
ho hospodarstva Lvivskoi oblasti [The potential of cluster-
ing agriculture in the Lviv region]. Bulletin of the Zhytomyr 
State Technological University. Series: Economic Sciences,  
no. 1, pp. 152–158.

7. Yarema L.V., Zamora O.I. (2018). Ekonomichnyi potentsi-
al silskoho hospodarstva Ternopilskoi oblasti ta mozhlyvosti 
yoho efektyvnoho vykorystannia [The economic potential of 
agriculture in the Ternopil region and the possibility of its ef-
fective use]. Scientific herald of Uzhgorod National University. 
Series: International Economic Relations and World Economy,  
Vol. 17 (2), pp. 153–157.

8. Burachek I.V., Mykhailenko N.V. (2018). Suchasnyi stan ta pers-
pektyvni napriamy rozvytku silskoho hospodarstva v Ukraini [Cur-
rent state and perspective directions of development of agriculture 
in Ukraine]. Global and national problems of the economy (elec-
tronic journal), Vol. 21, pp. 134–137. Available at: http://global-na-
tional.in.ua/archive/21-2018/27.pdf (accessed 23 March 2019).

9. Roslynnytstvo Ukrainy, 2017 [Crop production of Ukraine, 2017]. 
Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/
zb/04/zb_rosl2017pdf.zip (accessed 23 March 2019).

10. Tvarynnytstvo Ukrainy, 2017 [Animal production of Ukraine, 
2017]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/
kat_u/2018/zb/05/zb_tu2017pdf.pdf (accessed 23 March 2019).



215Приазовський економічний вісник

ЕК
О

Н
О

М
ІК

А
 П

Р
И

Р
О

Д
О

К
О

Р
И

С
ТУ

В
А
Н

Н
Я
 Т

А
 О

ХО
Р
О

Н
И

 Н
А
В
К
О

Л
И

Ш
Н

Ь
О

ГО
 С

ЕР
ЕД

О
В
И

Щ
А

СЕКЦІЯ 6
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  

ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

УДК 332:631.1

Комарова Н.В.
аспірант

Інституту агроекології і природокористування
Національної академії аграрних наук України

Komarova Natalia
Рost-graduate study 

Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ  
СИСТЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕОХОРОННИХ ЗАХОДІВ

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS OF IMPROVING  
THE SYSTEM OF IMPLEMENTATION OF LAND-PROTECT MEASURES

АНОТАЦІЯ
У статті проведено еколого-економічну оцінку ефективності 

використання земельних ресурсів сільськогосподарського приз- 
начення в Київській області та окреслено організаційно- 
економічні аспекти вдосконалення системи реалізації землео-
хоронної діяльності. Актуальність вибраного напряму дослід- 
ження пояснюється стабільним погіршенням якісного стану зе-
мель сільськогосподарського призначення, поширенням темпів 
та обсягів ерозійних і деградаційних процесів агроугідь. Перед-
бачається, що найбільш дієвим підходом до поліпшення існу-
ючої ситуації у сільськогосподарському землекористуванні для 
товарного виробництва рослинництва є залучення організаційно- 
економічних важелів із метою формування оновлених умов гос-
подарювання, за яких посилюється фінансово-економічна від-
повідальність землекористувачів за якісний стан земель.

Ключові слова: система землеохоронних заходів, збалан-
соване землекористування, агроекологічна безпека, товарна 
продукція рослинництва, землі сільськогосподарського при-
значення, ґрунти.

АННОТАЦИЯ
В статье проведена оценка эколого-экономической эффек-

тивности использования земельных ресурсов сельскохозяй-
ственного назначения в Киевской области и определены органи-
зационно-экономические аспекты усовершенствования системы 
реализации землеохранной деятельности. Актуальность вы-
бранного направления исследования объясняется стабильным 
ухудшением качественного состояния земель сельскохозяй-
ственного назначения, расширением темпов и объемов эрозий-
ных и деградационных процессов агроугодий. Предполагается, 
что наиболее эффективным подходом к улучшению существую- 
щей ситуации в сельскохозяйственном землепользовании для 
товарного производства растениеводческой продукции является 
привлечение организационно-экономических рычагов с целью 
формирования обновленных условий хозяйствования, при ко-
торых усиливается финансово-экономическая ответственность 
землепользователей за качественное состояние земель.

Ключевые слова: система землесберегающих мероприя-
тий, сбалансированное землепользование, агроэкологическая 
безопасность, товарная продукция растениеводства, земли 
сельскохозяйственного назначения, почвы.

АNNOTATION
This work has been conducted in order to implement an ecologi- 

cal and economic assessment of the agricultural land use efficien-

cy in the Kyiv region and outline the organizational and economic 
aspects of improving the implementation of land protection activi-
ties. The actuality of the chosen direction of research is explained 
by the stable deterioration of the quality state of agricultural land, 
the spread of rates and volumes of erosion and degradation pro-
cesses of agricultural land. At the same time the economic results 
and profit of agricultural enterprises are stable increasing with dec- 
reasing the quantities of land-protection activities and land-using  
with ecological stabilization influences such as the grassland or 
perennial crops. It is assumed that the most effective approach to 
improving the current situation in agricultural land use under com-
modity crop production is the involvement of organizational and 
economic levers for formatting of updated economic conditions. 
These refresh organization conditions will bring the increasing of 
the financial and economic responsibility of land users and land 
owners for a qualitative state of soil on the plots which under their 
responsibilities. These tasks require the intensification of supple-
mentary activities such as monitoring and inventory for plots and 
quality assessment of theirs soil with next introduction of the certi-
fication process together with the system of penalization. Named 
regulatory levers will be able to bring new framework for agricul-
tural enterprises and will build the conditions for land protection. 
On another side for supporting of successful economic levels of 
agricultural activities there are necessary through the system of 
preferential taxes and loans. The last aspect requires the existing 
of free economic turnover of land plots. The certification process 
foreseen the formation of system with permission documentation 
for conducting of land-using process under commodity production 
according different types of agricultural crops. The proposed ap-
proach can support land conservation activities and thus contribute 
to ensuring an acceptable level of environmental safety.

Key words: system of earth protection measures, balanced 
land use, agricultural and ecological safety, commodity products of 
plant growing, agricultural land; soils.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Організація процесів ви-
користання земель сільськогосподарського при-
значення, яка запроваджується в Україні під 
час товарного виробництва рослинництва, не є 
досконалою, адже формує дисбаланс із посилен-
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ням лише економічної результативності. Така 
ситуація призводить до погіршення якісних 
характеристик ґрунтового покриву, є рушій-
ним чинником зниження рівня агроекологічної 
безпеки та створює потенційну загрозу продо-
вольчій безпеці. Забезпечення збалансованої 
еколого-економічної результативності потре-
бує вдосконалення організаційно-економічної 
основи землекористування для формування 
фінансово-економічної відповідальності земле-
користувачів за якість земельних ресурсів за 
посилення моніторингової, інвентаризаційної 
та запровадженні сертифікаційної компонент 
для відновлення і збереження агроресурсного 
потенціалу. Зазначене вимагає законодавчого 
закріплення вимог та нормативів землекорис-
тування з одночасним нормуванням показників 
якості ґрунтового покриву на землях сільсько-
господарського призначення. Це потребує поси-
лення організаційно-економічних аспектів за-
провадження системи землеохоронних заходів, 
якими забезпечується відновлення і збереження 
родючості агроугідь, що є чинником збережен-
ня прийнятного рівня агроекологічної безпеки. 
Формування зазначених підходів лежить у рус-
лі євроінтеграційних прагнень України та на-
цілено на досягнення орієнтирів, що закладені 
у національному законодавчому полі, а саме Зе-
мельним кодексом України, Законом України 
«Про охорону земель», а також проектом «Єди-
ної комплексної стратегії та плану дій розвитку 
сільського господарства та сільських територій 
в Україні на 2015–2020 роки», що обґрунтовує 
їх практичну значимість.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спирається автор. Пошук шляхів 
розв’язання проблем забезпечення збалансова-
ного сільськогосподарського землекористуван-
ня привертає увагу широкого кола дослідників. 
Зокрема, питанням оптимізації використан-
ня агроугідь з урахуванням впливу ерозійних 
процесів присвячено праці В.Ф. Камінсько-
го, В.Ф. Сайка, В.М. Другака, А.М. Третяка, 
М.К. Шикули, Л.Я. Новаковського. Економічні 
аспекти організації землекористування дослі-
джувалися І.І. Лукіновим, Л.Д. Логвіновим, 
Д.С. Добряком, О.А. Корчинською, Д.І. Бамбінд- 
рою, Б.С. Носком, О.Г. Тараріко, Б.М. Дани-
лишиним та ін. Проте сформовані організацій-
но-економічні умови господарювання на основі 
використання земель сільськогосподарського 
призначення під час товарного виробництва 
рослинництва не забезпечують достатньою мі-
рою відтворення і збереження родючості земель, 
орієнтовані на нарощування економічної ефек-
тивності агровиробничих процесів за рахунок 
виснаження агроресурсного потенціалу, що зу-
мовлює необхідність пошуку шляхів їх удоско-
налення. Потребує докорінних змін організація 
запровадження системи землеохоронних заходів 
у напрямі підвищення економічної відповідаль-
ності землекористувачів за якість земель.

Формулювання цілей статті (постановка зав- 
дання). Відтворення і збереження агроресурсно-
го потенціалу вимагає запровадження науково 
обґрунтованої системи землеохоронних заходів, 
що зумовлює вибір мети роботи – визначення 
організаційно-економічних аспектів удоскона-
лення впровадження землеохоронної діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Підтвердженням тези щодо незба-
лансованого організаційно-економічного підхо-
ду до процесів використання земельних ресурсів 
сільськогосподарського призначення слугують 
результати статистичної звітності за даними 
органів Державної служби України. Зокрема, 
інформація щодо динаміки результативності 
агровиробничої діяльності у секторі рослин-
ництва (рис. 1) свідчить про постійне нарощу-
вання навантаження на одиницю площі сільсь- 
когосподарських угідь, що супроводжується  
скороченням обсягів капітальних інвестицій 
та поточних витрат на їх захист і охорону.  
За таких виробничо-господарських результатів 
у комплексі з обсягами фінансування землео-
хоронної діяльності викликає занепокоєння ін-
формація щодо структури вирощування куль-
тур, зокрема на тлі постійного нарощування 
обсягів виробництва соняшника спостерігається 
скорочення площ під виробництвом кормових 
культур (рис. 2а), що зумовлено скороченням 
поголів’я великої рогатої худоби (рис. 2б).

Своєю чергою, скорочення поголів’я у тва-
ринництві зумовлює зменшення обсягів вне-
сення органічних добрив під посіви, які три-
валий час зберігаються на постійно низькому 
рівні (1,2–1,3 млн т за період 2010–2017 рр.), 
натомість обсяги внесення мінеральних добрив 
за цей же період зросли з 0,6 до 1,1 тис. ц. Ви-
користання пташиного посліду потребує достат-
ньо високих затрат, а під час внесення – чітко-
го дотримання нормативів, адже в разі високих 
концентрації ці добрива здатні спричиняти не-
гативний вплив на схожість і розвиток культур. 
Окрім того, процес виготовлення добривних ма-
теріалів на основі пташиного посліду є достат-
ньо вартісним, потребує спеціального устатку-
вання, а під час його зберіганні відбуваються 
значні втрати азоту, матеріал втрачає в якості 
та створює негативний вплив на довкілля [1].

Отже, спостерігається дисбаланс у структурі 
внесених добривних матеріалів, що не сприяє забез-
печенню збалансованого підходу до використання 
земель сільськогосподарського призначення, а про-
вокує негативні агрохімічні процеси – підкислення, 
ущільнення ґрунтів, що є чинниками їх ерозії, де-
градації та втрати гумусу агроугіддями. У резуль-
таті, як свідчать підрахунки науковців [4, с. 59], 
сумарні середні обсяги втрати гумусу в ґрунтах 
у Київській області перевищують значення для 
України (18,1 т/га за рік проти 14,1 т/га за рік).

Отже, наявна ситуація у сільськогосподар-
ському землекористуванні потребує докорінних 
організаційно-економічних змін у діяльності із 
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запровадженням системи науково обґрунтова-
них землеохоронних заходів. Реалізація зазна-
чених завдань можлива шляхом нормативно-
законодавчих та інституційних змін у напрямі 
розвитку системи інвентаризації і моніторингу 
із запровадженням функціонування системи 
сертифікації земель із подальшою видачою до-
зволів на реалізацію товарного виробництва 
певних видів сільськогосподарських культур 
у комплексі із системою штрафних санкцій та 

рекомендацій щодо комплексу землеохоронних 
заходів, які підлягають обов’язковому впрова-
дженню. Це, своєю чергою, потребує розвитку 
системи нормативів і показників на рівні регі-
онів, розбудову якої в Україні започатковано з 
прийняттям ДСТУ «Якість ґрунту. Показники 
родючості ґрунтів» [8]. Принципову схему вдо-
сконалення організаційно-економічного удоско-
налення системи запровадження землеохорон-
ної діяльності викладено на рис. 3.

Рис. 1. Продукція рослинництва та витрати на захист  
і реабілітацію ґрунтів агроугідь Київської області, тис. грн

Джерело: сформовано автором на основі [2; 3]
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Продукція рослинництва в господарствах усіх категорій у розрахунку на 
100 га сільськогосподарських угідь (тисяч гривень) 
Капітальні інвестиції на захист і охорону ґрунтів 

Поточні витрати на захист і охорону ґрунтів 

Логарифмічна лінія тендру продукції рослинництва 

Рис. 2. Динаміка площ соняшника і кормових культур у Київській області (а)  
та поголів’я великої рогатої худоби і птиці (б)

Джерело: сформовано автором на основі [5–7]

       
                       а)                                                                                б) 
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Згідно з викладеним підходом, відправним 
пунктом функціонування запропонованої систе-
ми є результати моніторингової оцінки. Якщо 
результати таких оцінок є відповідними до ви-
мог якості ґрунтового покриву, сертифікацій-
ний орган надає дозволи з обмеженим терміном 
(припустимо, на п’ять років) на реалізацію ді-
яльності із землекористування з метою товар-
ного виробництва рослинницької продукції за 
групами культур. Для збереження відповідної 
якості ґрунтового покриву застосовується сис-
тема землеохоронних заходів звуженого харак-
теру, які повинні запроваджуватися господарю-
ючими суб’єктами. Метою заходів є збереження 
нормативно встановлених запасів гумусу та збе-
реження прийнятного рівня родючості й агро-
ресурсного потенціалу. До їх числа належать 
дотримання сівозмін, внесення добривних мате-
ріалів згідно з науково обґрунтованими норма-
тивами, збереження багаторічних насаджень, 
передусім лісосмуг.

Якщо результати моніторингових оцінок 
виявляються нижчими від установлених нор-
мативних порогових значень якісних харак-
теристик ґрунтів, то дозволи видані бути не 
можуть. Землекористувач отримує перелік 
рекомендацій щодо запровадження землеохо-
ронної діяльності. Система заходів у цьому 
разі орієнтована на відновлення агроекологіч-
ної рівноваги. До кола цих заходів може на-
лежати, наприклад, розширення площ бага-
торічних насаджень, луків та пасовищ, тобто 
еколого стабілізуючих угідь. Окрім того, у разі 
такої необхідності передбачається розроблення 
системи рекомендацій щодо реалізації заходів 
із рекультивації земель. На землекористувача 
накладається зобов’язання штрафних виплат 
за погіршення якісних характеристик ґрунто-
вого покриву на агроугіддях у результаті то-
варного виробництва рослинницької продукції. 

Отримані кошти мають надходити на окремий 
рахунок і використовуватися за цільовим при-
значенням для фінансування землеохоронних 
заходів на землях держзапасу, результати 
яких теж підлягають контролю.

З іншого боку, потребує вдосконалення  
та посилення комплекс економічних важе-
лів стимулюючого спрямування через пільго-
ві умови кредитування та оподаткування для 
підтримки товаровиробників, що вимагає від-
міну мораторію на вільний економічний обіг 
земельних ділянок сільськогосподарського при-
значення. У такий спосіб відкривається шлях 
формування системи організаційно-економічної 
відповідальності землекористувачів під час то-
варного виробництва рослинництва за якісний 
стан ґрунтового покриву агроугідь. Зазначена 
система сертифікації повинна враховувати сис-
тематизовану шкалу за різними рівнями ан-
тропогенного навантаження на агроекосистему 
від вирощування різних груп сільськогосподар-
ських культур. Тобто підхід має бути диферен-
ційованим як стосовно строків дії дозволів, так 
і стосовно обсягів штрафних санкцій.

Таким чином, відбувається формування сис-
теми фінансово-економічних важелів щодо за-
безпечення запровадження комплексу науково 
обґрунтованих землеохоронних заходів, завдя-
ки яким можуть бути сформовані нові орга-
нізаційно-економічні умови господарювання.  
За таких умов відбувається запровадження  
фінансово-економічної відповідальності агрови-
робників за якісні характеристики ґрунтового 
покриву, що набуті в результаті виробництва 
товарної продукції рослинництва.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрям-
ку. Доведено виснажливий вплив існуючої 
організації землекористування з метою товар-
ного виробництва рослинництва в Україні. 

Рис. 3. Схема організаційно-економічного вдосконалення  
реалізації землеохоронної діяльності

Джерело: авторська розробка
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Проаналізовано економічну результативність 
запровадження сільськогосподарського госпо-
дарювання порівняно з обсягами витрат на віднов-
лення і збереження агроресурсного потенціалу.  
На основі аналітичного співставлення статистич-
них даних з урахуванням динаміки показників 
якісного стану ґрунтового покриву земель сільсько-
господарського призначення показано необхід-
ність запровадження організаційно-економічних  
змін в агровиробництві. Цільовим призначен-
ням цих змін має бути посилення відповідаль-
ності землекористувачів за якісний стан ґрунтів 
на агроугіддях, що є ресурсною основою товар-
ного виробництва та збільшення економічних 
прибутків. З іншого боку, наголошено на необ-
хідності забезпечення фінансово-економічної  
підтримки агровиробників через можливість 
отримання кредитів, позик, пільг під час оподат-
кування та запровадження вільного економічно-
го обігу земельних ділянок сільськогосподарсько-
го призначення. Деталізація інституціонального 
підґрунтя вказаних аспектів потребує проведен-
ня додаткових досліджень з оцінкою ефектив-
ності залучення окремих фінансово-економічних  
важелів у контексті забезпечення прийнятного 
рівня агроекологічної безпеки.
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УПРАВЛІННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

MANAGEMENT BY LAND USE OF RURAL TERRITORIES

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена стратегічним цілям розвитку системи 

управління землекористуванням сільських територій (СТ), яка 
охоплює сукупність цілеспрямованих заходів у галузі регулю-
вання земельних відносин, раціонального використання та 
охорони земель, координації діяльності землевпорядних орга-
нів. Сформовано підходи до логістичного розвитку СТ з орієн-
туванням на ефективне господарювання на інноваційних заса-
дах. Запропоновано пріоритетні заходи щодо вдосконалення й 
розвитку системи кадастру та реєстрації речових прав на неру-
хоме майно кадастрово-реєстраційної системи, системні еле-
менти забезпечення та захисту прав на земельні ділянки, ба-
зисна платформа запровадження повноцінного ринку земель 
сільськогосподарського призначення. Висвітлено результати 
дієвих заходів інноваційного розвитку земельних відносин.

Ключові слова: сільські території, інноваційний розвиток, 
управління землекористуванням, сталий розвиток, земельні 
відносини.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена стратегическим целям развития систе-

мы управления землепользованием сельских территорий (СТ),  
которая охватывает совокупность целенаправленных мер  
в области регулирования земельных отношений, рациональ-
ного использования и охраны земель, координации деятель-
ности землеустроительных органов. Сформированы подходы 
к логистическому развитию СТ с ориентацией на эффективное 
хозяйствование на инновационных принципах. Предложены 
приоритетные меры по совершенствованию и развитию сис- 
темы кадастра и регистрации вещественных прав на недви-
жимое имущество кадастрово-регистрационной системы, сис- 
темные элементы обеспечения и защиты прав на земельные 
участки, базовая платформа введения полноценного рынка 
земель сельскохозяйственного назначения. Освещены резуль-
таты действенных мер инновационного развития земельных 
отношений.

Ключевые слова: сельские территории, инновационное 
развитие, управление землепользованием, устойчивое разви-
тие, земельные отношения.

ANNOTATION
The strategic goals of the development of the land use mana- 

gement system in rural territories are disclosed in the article, which 
should be considered as complex natural-economic territorial sys-
tems, the development of which is determined by the degree of 
maturity of the internal systemic integration of the natural, econom-
ic, social component and government bodies. Activation of atten-
tion to the development of the land use system of rural territories 
at the administrative and economic level is essential in view of its 
perceived potential in the system of economic relations. The new 
approach to the territorial management of such integrative systems 
is intended to change the vector of their development based on 
the prospects for coordinating the activities of land management 
agencies, regulating land relations and sustainable, harmonious 
socio-ecological development, focused on regional environmental 
and economic policy. The potential for development of rural terri-
tories is controlled by factors of institutional transformations that 
correct a number of questions regarding the ownership, mana- 
gement and use of the natural and functional potential of rural 
territories, which are the main factor of production and economic 
growth. At the same time, sustainable development of rural territo-
ries is aimed at qualitative changes in the socio-economic potential 
of these territories. The scientific and organizational component 
is extremely relevant and significant, given the prospects for the 
development of rural territories. A significant breakthrough can pro-
vide innovative development of rural territories, which involves the 
implementation of priority activities aimed at creating a transparent 
market for agricultural land based on a balanced ecological and 
economic development; creating a full-fledged legislative field to 
ensure the protection of the rights of landowners (land users), re-
forming and improving the cadastral system of Ukraine, taking into 
account the trends in the evolution of European cadastral systems. 
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An integrated approach will ensure stable socio-economic growth 
of rural territories, increase employment levels and quality of life of 
the rural population.

Key words: rural territory, innovative development, land mana- 
gement, sustainable development, land relations.

Постановка проблеми. Управління землеко-
ристуванням СТ є пріоритетом державної еко-
номічної політики, значимість якого зумовлена 
вагомим внеском у формування основ продо-
вольчої безпеки та нарощування економічного 
потенціалу України.

Земельні ресурси є виваженим економічним 
активом держави, для подальшого розвитку яких 
потрібен комплексний підхід. В умовах розвитку 
економіки саме управління землекористуванням 
СТ має зумовити соціально-економічний розви-
ток держави, спрямований на підвищення стан-
дартів життя сільського населення, зростання 
ефективності функціонування АПК, покращення 
стану довкілля та підвищення якості людсько-
го капіталу. Отже, активація уваги на розвитку 
системи управління землекористуванням СТ на 
адміністративно-господарському рівні є надзви-
чайно важливою, оскільки вони є чи не найголов- 
нішими в системі економічних відносин.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За-
конодавче забезпечення управління розвитком 
СТ в Україні розвивається досить фундаменталь-
но. За останні два десятки років була прийнята 
низка законів, що регулюють суспільні відноси-
ни у сфері розвитку СТ як важливої передумови 
забезпечення сталого розвитку України.

Конституція України від 28 червня 1996 р. 
№ 254к/96-ВР є основним державним норма-
тивним актом, що заклав підвалини управ-
ління землекористуванням СТ [1]. В рамках 
розвитку конституційних положень ухвалено 
Закон України «Про пріоритетність соціаль-
ного розвитку села та агропромислового комп-
лексу в народному господарстві» від 17 жовтня 
1990 р. № 400-XII, спрямований на вирішення 
проблем села [2].

Важливими нормативно-правовими актами,  
які регулюють розвиток СТ, є Закон України 
«Про пріоритетність соціального розвитку 
села та агропромислового комплексу в на-
родному господарстві» від 17 жовтня 1990 р.  
№ 400-XII, Концепція Національної програ-
ми відродження села на 1995–2005 рр. від 
4 лютого 1994 р. № 3924-12, Закон України  
«Про землеустрій» від 22 травня 2003 р.  
№ 858-IV, Закон України «Про державний зе-
мельний кадастр» від 7 липня 2011 р. № 3613-VI,  
Земельний кодекс України від 25 жовтня 
2001 р. № 2768-III, Закон України «Про фер-
мерське господарство» від 19 червня 2003 р. 
№ 973-IV, Закон України «Про державну під-
тримку сільського господарства України»  
від 24 червня 2004 р. тощо [3–9].

Отже, навіть короткий огляд законодавчих 
актів та нормативних документів, що регламен-
тують управління розвитком сільських терито-

рій, вказує на нагальну необхідність якісних 
зрушень у вирішенні складних проблем, що 
склались на селі. При цьому земельні ресур-
си сільських територій залишаються головним 
економічним ресурсом зростання сільських  
територій.

Науковий базис розвитку СТ складають 
монографічна праця щодо сталого розвитку 
сільських територій в умовах децентралізації 
(М.І. Стегней [10]), монографічна праця щодо 
організаційно-економічного аспекту управлін-
ня сільськогосподарським землекористуван-
ням (В.В. Горлачук [11]), нормативно-правове 
забезпечення державного управління розви-
тком сільських територій (І.А. Чухно [12]), 
науково-теоретичні засади формування та роз-
витку людського капіталу в сільських тери-
торіях (Г.М. Калетнік [13]), інфраструктурне 
забезпечення розвитку сільських територій 
(С.А. Мазур [14]).

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Актуальним залишається 
питання спрямованості державної політики на 
розроблення пріоритетних важелів управління 
розвитком СТ. недосконалість системи викорис-
тання й охорони СТ, відсутність чіткої науково 
обґрунтованої стратегії соціально-економічного, 
оперативно-організаційного, концептуального 
спрямування загострюють проблему та орієн- 
тують увагу на стале використання ефективних 
механізмів управління.

Формулювання цілей статті (постановка зав- 
дання). Мета статті полягає в узагальне-
ні наукових засад та розробленні практич-
них рекомендацій управління сільськогос-
подарським землекористуванням в умовах  
соціально-економічного та земельного рефор-
мування. Для досягнення мети необхідно ви-
рішити такі завдання, як аналіз пріоритетних 
заходів вдосконалення та розвиток системи ка-
дастру й реєстрації речових прав на нерухоме 
майно; аналіз результатів дієвих заходів інно-
ваційного розвитку земельних відносин.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
З моменту здобуття Україною незалежності на 
всіх рівнях неодмінно й повсякчасно підкрес-
люється пріоритетність розвитку українського 
села. Система управління землекористуванням 
сільських територій, основи якої закладені Зе-
мельним кодексом України, ґрунтується на 
поєднанні використання землі як природно-
го ресурсу, територіального базису й основно-
го засобу виробництва; різноманітності форм 
власності на землю; державному регулюванні 
землекористуванням незалежно від форм госпо-
дарювання тощо.

Процес земельної реформи триває вже по-
над два десятиліття. Було проведено привати-
зацію сільськогосподарських та інших земель, 
внаслідок чого із 41,5 млн га всіх сільсько-
господарських угідь України 31,0 млн га пе-
ребуває в приватній власності, тоді як близь- 
ко 10,5 млн га – у державній власності, а близь-
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ко 0,03 млн га – в комунальній та колективній 
власності. Також створені правові передумо-
ви для різних видів економічної діяльності на 
землі. Проте залишається ціла низка проблем, 
які не дають змогу ефективно використовува-
ти землю як виробничий ресурс та актив. Досі 
діє мораторій на відчуження та зміну цільово-
го призначення земель сільськогосподарського 
призначення, незавершеним є реформування 
земельно-реєстраційної системи, незахищеними 
є речові права на землю, відсутній баланс ін-
тересів орендарів та орендодавців, відбуваються 
деградація ґрунтів та фрагментація землеволо-
діння, загальнопоширеною є корупція тощо.

До пріоритетних заходів відносять вдоскона-
лення та розвиток системи кадастру й реєстра-
ції речових прав на нерухоме майно (рис. 1).  
Насамперед актуальними завданнями є напо-
внення бази даних кадастру відомостями про 
земельні ділянки та обмеження у їх викорис-
танні; проведення об’єднання кадастрової сис-
теми та системи реєстрації речових прав на не-
рухоме майно в рамках однієї інформаційної 
системи та забезпечення відкритого доступу до 
цієї системи; вдосконалення процедури держав-
ної реєстрації земельних ділянок та речових 
прав на них шляхом запровадження електро-
нного документообігу під час внесення інформа-
ції до Державного реєстру речових прав на не-

рухоме майно, Державного земельного кадастру 
та користування такими відомостями.

Забезпечення та захист прав на земельні ді-
лянки спрямовані на вдосконалення процедури 
для виправлення помилок у Державному зе-
мельному кадастрі (зокрема, масової); надання 
можливості отримання витягів з Державно-
го земельного кадастру за наявності помилки  
(з описом цієї помилки та визначенням можли-
вих шляхів її виправлення); гармонізацію видів 
використання (цільового призначення) земель-
них ділянок в межах категорії земель згідно  
з кращими світовими практиками; надання 
землевласнику та землекористувачу права вико-
ристовувати земельну ділянку будь-яким спосо-
бом, що відповідає планувальній документації 
та/або зонінгу, крім тих, які потребують зміни 
категорії земель; створення законодавчого поля 
для добровільного об’єднання власників земель-
них ділянок, чиї земельні ділянки перебувають  
в межах одного земельного масиву, задля захисту  
прав та інтересів власників земельних ділянок.

Актуальними завданнями є запровадження 
повноцінного ринку земель сільськогосподар-
ського призначення, дерегуляція обігу прав 
на землю, стале землекористування та консо-
лідація землеволодіння й землекористування. 
Гостро постає проблема законодавчого врегу-
лювання та передачі в комунальну власність 

Рис. 1. Пріоритетні заходи інноваційного розвитку земельних відносин
 



223Приазовський економічний вісник

земель державної власності, розташованих за 
межами населених пунктів, крім тих, на яких 
розташовані об’єкти державної власності; удо-
сконалення процедури передачі ділянок неви-
користаної спадщини, невитребуваних паїв до 
комунальної власності; врегулювання правово-
го стану земель з нечітким правовим режимом, 
таких як польові дороги, лісосмуги, колектив-
на власність. Реалізація поетапного впрова-
дження відкритого та прозорого ринку земель 
сільськогосподарського призначення можлива 
завдяки реалізації різнопланових пілотного 
моделей економічного обігу земель сільськогос-
подарського призначення на територіях окре-
мих адміністративно-територіальних одиниць.  
Також необхідно розробити програму економіч-
ного стимулювання сталого землекористування 
для запобігання деградації земель та боротьби 
з нею, впровадження механізмів консолідації 
сільськогосподарських земель задля підвищен-
ня ефективності їх використання. Пріоритетною 
є оптимізація системи оподаткування земель 
задля стимулювання раціонального та ефектив-
ного використання земельних ресурсів та запо-
бігання спекуляції із земельними ділянками. 
Важливими кроками є скасування безоплатно-
го отримання у власність земельних ділянок 
із земель державної та комунальної власності; 
збереження права на приватизацію земельних 
ділянок, які передані у користування громадян 
до 2002 р.; скорочення підстав набуття прав 
на земельні ділянки державної та комуналь-
ної власності без проведення земельних торгів.  
Подальші вдосконалення кредитування під за-
ставу права користування земельними ділянка-
ми (зокрема, емфітевзис) мають бути реалізова-
ні без обмеження прав землевласників.

Розглянута сукупність пріоритетних заходів 
спрямована на результативну складову, а саме 
(рис. 2) інформаційне забезпечення прийняття 
управлінських рішень у сфері земельних від-
носин; ефективність кадастрово-реєстраційної  
системи; підвищення конкуренції та прозо-
рості на ринку землі; зменшення корупції  
в земельних відносинах; можливість викорис-
товувати землю та права користування нею  
як заставу; підвищення ефективності землеко-
ристування, відповідно, зростання продуктив-
ності в агарному секторі; збільшення можли-
востей для кредитування аграрних виробників;  
підвищення доходів місцевих бюджетів, збіль-
шення можливостей для сільського розвитку; 
зростання вартості оренди та вартості земель 
сільськогосподарського призначення, як на-
слідок, зростання доходів сільського населен-
ня; зменшення витрат, пов’язаних з укла- 
данням та виконанням угод у земельних відно- 
синах; підвищення гарантування прав власності  
на землю.

Серед ризиків вжиття дієвих заходів слід назва-
ти відсутність єдиної позиції між членами Коалі-
ції депутатських фракцій Верховної Ради України 
щодо зняття мораторію на купівлю-продаж  
земель сільськогосподарського призначення. За-
ходи з пом’якшення ризиків орієнтовані на впро-
вадження системи моніторингу земельних відно-
син, аналіз ринку земель та забезпечення повної 
публічності відповідної інформації.

Висновки. Управління землекористуван-
ням сільських територій на теренах реалізації 
соціально-економічних перетворень у межах 
держави вимагає якісних змін, спрямованих 
на їх потенційний розвиток на засадах комп-
лексного інтегрального підходу до вдоскона-

Рис. 2. Результати вжиття дієвих заходів інноваційного розвитку земельних відносин
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лення законодавчого забезпечення та захисту 
прав на земельні ділянки, подальшого вдоско-
налення кадастрово-реєстраційної системи, 
поетапного впровадження відкритого ринку 
землі, спрямованої державної підтримки міс-
цевих ініціатив.

Інноваційний розвиток сільських територій 
спрямований на реформування та модернізацію 
земельно-ресурсної системи за умов пріоритетів 
сталого землекористування, підвищення ефек-
тивності використання сільськогосподарських 
земель з подальшим розкриттям потенціалу 
сільського господарства та розвитку агробізнесу 
на засадах підвищення конкурентної спромож-
ності. Диверсифікація господарського сектору 
сільських територій з орієнтуванням на жит-
тєздатність та багатопрофільність господарчих 
структур села дасть змогу розвинути на селі 
підприємства різних форм власності, що при-
веде до поліпшення ситуації.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
КЕРІВНИКА У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ

THEORETICAL BASES OF DEFINITION OF MANAGER'S MANAGEMENT 
COMPETENCY IN THE PERSONNEL MANAGEMENT ORGANIZATION SYSTEM

АНОТАЦІЯ
Необхідність формування теоретичних засад та практично-

го інструментарію для розвитку управлінської компетентності 
керівників підприємств в умовах професіоналізації менеджмен-
ту на основі застосування нових концепцій та парадигм, розроб- 
лення та впровадження процедур діагностики управлінської 
компетентності керівників підприємств та формування захо-
дів щодо її підвищення зумовили актуальність вибраної теми, 
мету, завдання, логіку, напрями дослідження та структуру 
статті. Кардинальні соціально-економічні й політичні реформи  
в країні суттєво змінили сутність управлінської діяльності управ-
лінця, його функції, призвели до значного ускладнення управ-
лінських завдань, сприяли зростанню її соціальної значимості. 
Осмислення радикальних змін у суспільстві взагалі та освітній 
сфері зокрема спонукають по-новому оцінювати сутність і зна-
чимість управління, роль, місце й, головне, управлінські характе-
ристики керівника, необхідні йому для ефективного управління.

Ключові слова: компетенція, компетентність, професійна 
компетентність, управлінська компетентність, ключові компе-
тенції, управлінські компетентності керівника.

АННОТАЦИЯ
Необходимость формирования теоретических основ и 

практического инструментария для развития управленческой 
компетентности руководителей предприятий в условиях про-
фессионализации менеджмента на основе применения новых 
концепций и парадигм, разработка и внедрение процедур диаг- 
ностики управленческой компетентности руководителей пред-
приятий и формирования мероприятий по ее повышению обу-
словили актуальность темы, цель, задачи, логику, направления 
исследования и структуру статьи. Кардинальные социально-
экономические и политические реформы в стране существенно 
изменили сущность управленческой деятельности управленца, 
его функций, привели к значительному усложнению управлен-
ческих задач, способствовали росту ее социальной значимос- 

ти. Осмысление радикальных изменений в обществе вообще 
и образовательной сфере в частности побуждает по-новому 
оценивать сущность и значимость управления, роль, место и, 
главное, управленческие характеристики руководителя, необ-
ходимые ему для эффективного управления.

Ключевые слова: компетенция, компетентность, про-
фессиональная компетентность, управленческая компетент-
ность, ключевые компетенции, управленческие компетенции 
руководителя.

ANNOTATION
The need for the formation of theoretical foundations and prac-

tical tools for the development of managerial competence of the 
heads of enterprises in the conditions of management professiona- 
lism on the basis of the application of new concepts and paradigms, 
the development and implementation of procedures for the diag-
nosis of managerial competence of enterprise managers and the 
formation of measures to increase it has conditioned the relevance 
of the chosen theme, purpose, task, logic , research directions and 
structure of the article. The problem of professional competence of 
staff attracts the attention of many scientists, because it is associa- 
ted with large-scale qualitative changes, large-scale innovations 
that are observed in society, industry, economics, and interethnic 
relations. Several decades ago, a person for a long period of time 
used a certain set of knowledge, skills and abilities, today the rapid 
and rapid development of science and technology, accompanied 
by the use of information and communication technologies in all 
spheres of human activity, migration processes require the forma-
tion of a graduate of higher education establishment not only a 
set of certain knowledge, skills and skills that are the basis of the 
specialty, but also the formation of professionally significant quali- 
ties and abilities of the individual. Cardinal socio-economic and 
political reforms in the country significantly changed the essence 
of managerial activity of the manager, his functions, led to a signifi- 
cant complication of managerial tasks, contributed to the growth of 



227Приазовський економічний вісник

its social significance. Understanding of radical changes in socie- 
ty leads to a newer assessment of the essence and significance 
of management, role, place, and, most importantly – manage- 
rial characteristics of the manager, necessary for him to effectively 
manage. The article reveals the essence of the concept of "mana- 
gerial competence", its components: cognitive, organizational, 
communicative, reflexive. The criteria for assessing the degree of 
development of the managerial competence of the manager are 
presented.

Key words: competence, competence, professional compe-
tence, managerial competence, key competences, managerial 
competencies of the head.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Функціонування сучасних 
підприємств відбувається в умовах нестабільного 
бізнес-середовища, яке характеризується зростан-
ням ступеня його невизначеності і непередбачу-
ваності, що ускладнює як взаємодію з діловими 
партнерами, так і внутрішньофірмові відносини 
в колективі. Це вимагає від підприємств опе-
ративного й адекватного реагування на зміни  
в бізнес-середовищі, пошуку способів подолання 
зовнішніх загроз, а також постійного підвищен-
ня професійної компетентності керівників під-
приємств. Сучасні менеджери все більше сприй-
маються як керівники-новатори, які повинні 
мати глибокі знання і компетентності в різних 
сферах, постійно поповнювати та актуалізувати, 
демонструвати гнучкість поведінки й ухвалюва-
ти оригінальні творчі рішення щодо управління 
підприємствами. В умовах професіоналізації ме-
неджменту, яка має на меті підвищення якості 
та ефективності управління шляхом професійної 
підготовки управлінців, розвиток управлінської 
компетентності керівників є запорукою забезпе-
чення якісного управління підприємствами, їх 
ефективного функціонування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спираються автори. Основою науко-
вого пошуку у сфері управлінської компетент-
ності керівників підприємства, її діагностики, 
пошуку резервів її розвитку стали роботи таких 
вітчизняних і закордонних учених, як: І. Бузько, 
О. Вартанова, Д. Гоулман, О. Грішнова, А. Дер-
кач, Г. Дмитренко, М. Дороніна, Т. Калінеску, 
А. Колот, І. Литовченко, В. Лугова, С. Михє-
єв, Л. Орбан-Лембрик, Р. Пейтон, Р. Шакуров, 
О. Шаріпова, В. Шепель, Б. Швальбе та ін. Ана-
ліз наукових напрацювань цих авторів дав змогу 
зробити висновок про те, що проблеми розвитку 
управлінської компетентності керівників підпри-
ємства в умовах професіоналізації менеджменту, 
її структуризації, визначення чинників, що на неї 
впливають, обґрунтування першочергових захо-
дів і технологій подолання критичних ситуацій у 
роботі керівників залишаються недостатньо вив- 
ченими і потребують подальших досліджень.

Формулювання цілей статті (постановка зав- 
дання). Метою дослідження є розроблення тео- 
ретичних засад і практичного інструментарію 
щодо розвитку управлінської компетентності 
керівників підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. В умовах сьогодення, яке характери-
зується динамічністю інноваційного розвитку, зат- 
ребуваний фахівець із високим рівнем управлін-
ських знань, умінь, досвідом, який генерує нові 
ідеї, готовий іти на ризик, швидко приймає рі-
шення та прагне постійного вдосконалення. Підго-
товка фахівців, які володітимуть високим рівнем 
управлінської компетентності, є умовою досягнен-
ня професіоналізму та успішності управлінської  
діяльності. Незважаючи на те що сучасні керів-
ники у переважній більшості є кваліфікованими 
спеціалістами, багатьом із них бракує необхідно-
го рівня управлінської компетентності, що вияв- 
ляється у помилках під час прийняття відповідаль-
них рішень, вибору оптимального стилю управлін-
ня, у нездатності попереджувати і вирішувати кон-
флікти, у порушенні адаптації до нових умов тощо. 
Розвиток управлінської компетентності сприяти-
ме усуненню недоліків професійно-управлінської  
діяльності керівників. Таким чином, дослідження 
управлінської компетентності керівників є актуаль- 
ною проблемою сучасної науки.

Професійна компетентність сучасного ква-
ліфікованого фахівця в сучасній науковій літе-
ратурі є складним багатокомпонентним понят-
тям, яке характеризується з погляду кількох 
наукових підходів: діяльнісного, професійного, 
контекстно-інформаційного, соціокультурного, 
комунікативного та психологічного. Кожний із 
вище зазначених підходів не вичерпує науково-
го аналізу проблеми професійної компетентнос-
ті повністю, а тому всі ці підходи знаходяться  
у взаємодії і взаємодоповнюють один одного.

Розгляд поняття й сутності базової професій-
ної компетентності передбачає розв'язання проб- 
леми співвідношення понять «компетенція»  
і «компетентність».

На думку Ю. Ємельянова, «компетентність» – 
це рівень освіти соціальних і індивідуальних форм 
активності, що дає змогу особі в межах власного 
статусу успішно функціонувати в суспільстві.

У цьому означенні відслідковуємо досвід, знан- 
ня і вміння людини в певній галузі, але поняття 
«компетентність» має більш широкий зміст.

Поряд із поняттям «компетентність» у нау- 
ковій літературі можна спостерігати викорис-
тання поняття «професійна компетентність». 
У своїх працях дослідники поняття «профе-
сійна компетентність» трактують по-різному.  
На прикладі табл. 1 поняття «професійна ком-
петентність» розглянемо детальніше [1, с. 124].

Управлінська компетентність є складовою час-
тиною професійної компетентності. Враховуючи 
наявний доробок сучасних авторів у визначенні 
поняття професійної компетентності, а також 
складність і поліфункціональність професійної 
управлінської діяльності, особливості й специфі-
ку її організації, слід підкреслити, що структура 
та зміст професійної компетентності керівника 
підприємства включає не тільки рівень професій-
них знань, а й систему професійних якостей.
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Вони є важливою основою особистісно- 
професійного зростання керівників та їхнього 
професійного успіху. Під управлінською ком-
петентністю керівника підприємства будемо 
розуміти його готовність і здатність цілісно  
і глибоко аналізувати, виявляти та формулю-
вати проблеми підприємства й знаходити най-
більш доцільні та ефективні стосовно даної си-
туації підходи до їх розв’язання [2, с. 257].

Під час формування складу і змісту компе-
тенцій слід мати на увазі, що кожна компе-
тенція має когнітивний (знання і розуміння), 
діяльнісний (практичне і оперативне застосу-
вання знань) і мотиваційно-ціннісний (цінності  
як органічна частина способу сприйняття і жит-
тя з іншими людьми в соціальному контексті) 
складники. Компетенції повинні бути поділені  
на окремі групи за певною ознакою класифікації.

Доцільно відзначити, що сучасна система ви-
мог до професійних управлінців відрізняється 
від системи Платона. У сучасній вітчизняній  
та зарубіжній практиці значна увага приді- 
ляється вивченню управлінської компетентнос-
ті керівника [3, c. 36].

В акмеології управління Н.А. Баляцкий визна-
чає управлінську компетентність як «головний 
когнітивний компонент підсистем професіоналіз-
му особистості та діяльності суб'єкта управління, 
сферу професійного ведення в питаннях і проб- 
лемах управління, коло управлінських завдань, 
які вирішуються, система знань і вмінь, яка пос- 
тійно розширюється та дає змогу виконувати 
управлінську діяльність із високою продуктив-
ністю» [4, c. 97]. Тобто в акмеології управлінська 
компетентність розглядається дослідниками як  
психолого-акмеологічна категорія, притаманна 
конкретному суб'єкту управлінської діяльності.

У рамках системно-діяльнісного напряму дос- 
ліджень учені зробили спроби комплексного 
підходу до проблеми управлінської компетент-
ності з опорою на загальнопсихологічну тео-
рію діяльності (А.Г. Ковальов, В.М. Шепель, 
В.Ф. Рубахін та ін.). Вони розглядають управ-
лінську компетентність у вигляді динамічної 
системи, формування і функціонування якої 
проходить у рамках управлінської діяльності  
і залежить від характеру взаємодії об’єктивних 
та суб’єктивних чинників. Разом із тим недо-
статньо чітко проглядається зв'язок управлін-
ської компетентності із ситуаційними чинника-

ми управлінської діяльності і мотиваційними 
компонентами особистості [5, с. 68].

Із цією метою І.П. Литвинов зробив спро-
бу виділити підстави для інтеграції в управ-
лінській діяльності соціальних, ситуативних 
і особистісних сторін: управлінську позицію, 
управлінську самосвідомість, управлінську кон-
цепцію, представляючи їх у вигляді індивідуаль- 
них особистісних ресурсів, що забезпечують  
успішність управлінських дій [6, с. 74].

А.А. Грушева розглядає управлінську ком-
петентність як соціально-детерміноване систем-
не динамічне утворення в складі професійної 
компетентності, яке проявляється у процесі 
управлінської діяльності, зорієнтованої на до-
сягнення цілей завдяки реалізації знань, умінь, 
навичок і професійно важливих якостей, що зу-
мовлюють здатність особистості займатися про-
дуктивною професійною діяльністю [7, с. 20]. 
А.А. Деркач зазначену дефініцію характеризує 
як інтегральне професійне утворення, яке прояв- 
ляється в процесі управлінської діяльності,  
в межах якої актуалізується система його 
управлінських знань, навичок, умінь, здатнос-
тей і професійно важливих якостей [8, с. 44].

Р.П. Вдовиченко простежує ґенезу виник-
нення та розвитку поняття «управлінська ком-
петентність». Автором у процесі аналізу різних 
підходів щодо сутності цього терміну встановле-
но, що «воно відтворює відпрацьовану досвідом 
систему знань, навичок, здібностей, професійно 
особистісних якостей, професійних норм і моде-
лей поведінки, а з іншого – є психологічним інст- 
рументом впливу на особистісно-професійний 
розвиток і поведінку» [5, с. 18].

Управлінська компетентність включає складові 
елементи, що є взаємозалежними, невід’ємними та 
які підсилюють існування один одного. Більш де-
тально зміст управлінської компетентності керівни-
ка можемо розглянути на прикладі табл. 2 [9, с. 66]. 

Згідно з табл. 2, ми розглядаємо управлінсь- 
ку компетентність керівника підприємства, як 
систематизований і цілеспрямований процес, що 
спрямований на формування у індивіда компе-
тентностей та компетенцій, які вдосконалюють-
ся завдяки саморозвитку та з метою ефективного 
його функціонування в освітньому просторі, пе-
редбачає створення керівника нового типу.

Ієрархічну структуру компетенцій керівника 
наведено в табл. 3 [11, с. 121].

Таблиця 1
Поняття «професійна компетентність»

Дослідники Трактування поняття

А. Маркова Психічний стан, що дає змогу діяти самостійно і відповідально, володіння людиною 
здатністю й умінням виконувати певні трудові функції

Т. Браже
Ціннісні орієнтації фахівця, мотиви його діяльності, загальна культура, стиль взаємодії 
з оточуючими, усвідомлення світу навколо себе і себе у світі, здатність до власного 
самовдосконалення і саморозвитку

Г. Курдюмов Система знань, умінь і навичок, професійно значущих якостей особистості, що забезпечують 
можливість виконання професійних обов'язків певного рівня

А. Хуторський Сукупність особистісних якостей керівника, де розкривається зміст даної властивості 
особистості з позиції сучасної управлінської, педагогічної діяльності керівника підприємства
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За результатами аналізу складників процесу ке-
рівництва ми визначили психологічну структуру 
професійної управлінської діяльності керівника, 
до якої необхідно включити низку компонентів:  
1) мотиваційний, який полягає у сукупності моти-
вів та ціннісних орієнтацій адекватних цілям та зав- 
данням управління; 2) емоційно-вольовий, який 
передбачає формування та підтримання керівни-
ком у підлеглих позитивного емоційного стану;  
3) організаторський, який означає здатність ке-
рівника враховувати психологічні особливості ви-
конавців під час розподілу обов’язків і доручень;  
4) комунікативний, який виявляється у вста-
новленні позитивних, конструктивних взає- 
мин керівника з підлеглими; 5) прогностично- 
діагностичний, який пов’язаний із прогнозуван-
ням перспективи розвитку особистості керівника 
та підпорядкованого йому колективу; 6) когнітив-

ний, який полягає у компетентності керівника та 
його діяльності, яка спрямована на підвищення 
професійних знань та навичок; 7) діяльнісний, 
який передбачає знання, вміння та навички, необ-
хідні для досягнення високого рівня ефективності 
в управлінській діяльності; 8) моральний, який 
забезпечує дотримання керівником моральних 
норм і стандартів у процесі управління персона-
лом організації; 9) рефлексивний, який включає 
самоаналіз, осмислення, оцінку й рефлексію влас-
ної діяльності, поведінки, їх корекція, здатність  
до самоуправління (самоменеджмент).

Ми дійшли висновку, що теорія і практика де-
монструє безліч варіантів класифікацій компетен- 
цій. Ключові компетенції розглядаються як основ- 
ний освітній результат і трактуються як міжгалу-
зеві та міжкультурні знання, вміння, здібності, які 
необхідні для адаптації та продуктивної діяльності 

Таблиця 2
Зміст управлінської компетентності керівника

Види компетенцій Сутнісна характеристика

Загальнокультурна 
компетентність

Містить етичну, духовну, країнознавчу, полікультурну, екологічну, мовну, 
комунікативну, ілокутивну, лінгвокультурну, валеологічну, здоров’язберігаючу, 
життєтворчу компетенції 

Загальнонаукова 
компетентність

Розглядаємо через реалізацію аналітичної компетенції, компетенції саморозвитку 
та самоосвіти, прогностичної, дослідницької, інтелектуально-творчої компетенції, 
компетенції продуктивної діяльності, пізнавально-інтелектуальної, андрагогічної, 
дискурсивної компетенцій

Соціальна 
компетентність

Відноситься організаторська, корпоративна, життєва, конфліктологічна, 
організаційно-комунікативна, стратегічна, етнопсихологічна, психологічна, 
соціокультурна, емоційно-вольова, ситуаційна компетенції

Професійно-педагогічна
компетентність

Реалізовується через загальногалузеву компетенцію, освітню, предметну, 
предметно-методичну, діагностичну, навчальну, творчу, дидактичну, 
контролюючу, функціональну, трудову компетенції 

Інформаційно-правова Базується на інформаційно-комунікаційній, інформаційній, правовій, етично-
правовій, громадянській, технологічній компетенції

Таблиця 3
Ієрархічна структура компетенцій керівника

З
аг

ал
ьн

і 
(к

л
ю

чо
ві

) 
к
ом

п
ет

ен
ц
ії

Загальнонаукові

Сприймати та аналізувати світоглядні соціально й особисто значущі аспекти філо-
софських проблем, пов’язаних зі своєю сферою професійної діяльності. Розуміти 
причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства та вміти використовувати їх у 
професійній і соціальній діяльності. Здатність використовувати математичні ме-
тоди в професійній діяльності. Здатність здійснювати операції аналізу, синтезу, 
порівняння, систематизації, узагальнення генерувати ідеї, набувати нові знання 

Загально-культурні

Сповідувати цінності і традиції національної культури. Бути здатним аналізувати 
й оцінювати досягнення національної та світової науки й культури, орієнтуватися 
в культурному та духовному контекстах сучасного українського суспільства. Став-
лення без упередженості та національних стереотипів, але свідомої культурної 
спадщини на засадах демократії і суспільної згуртованості 

Соціально-особистісні
Особистісні (комунікабельності, відповідальності, цілеспрямованості, здатність до 
саморозвитку і самовдосконалення. Міжособистісні (ініціативності, толерантності, 
громадянськості, гуманності, соціальної взаємодії, соціальної відповідальності) 

П
р
оф

ес
ій

н
і 
к
ом

п
ет

ен
ц
ії Загально-професійні Методологічна, навчально-методична, дослідницька, психолого-педагогічна

Професійно-посадові

Нормативно-правова, предметна, підприємницька, презентаційна, безпеки життє-
діяльності

Управлінська:

Адміністративно-організаційна 

Інформаційно-аналітична

Контрольно-оцінювальна 

Комунікативно-регулятивна 

Прийняття рішень
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в різних професійних співтовариствах. Усі ключо-
ві компетенції спрямовані на вдосконалення якості 
навчання і характеризуються такими ознаками та 
мають такі загальні риси (табл. 4) [11, с. 244].

Як бачимо, представлена модель розвитку 
управлінської компетентності керівника відбиває 
передусім об’єктивно необхідні вимоги до сучас-
ного професійного управлінця, наділеного відпо-
відними професійними специфічними особистими 
якостями, цінностями, переконаннями, здатністю 
та вмінням здійснювати результативний вплив на 
керований об’єкт – сучасні підприємства в умовах 
багатоаспектної управлінської діяльності.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. За таких 
підходів можна зробити висновок, що професійна 
управлінська компетентність керівника є склад-
ним структурним утворенням, тобто складною 
компетентністю, яка розпадається на більш дрібні, 
специфічні компоненти, частково розкриті нами 
в моделі. З урахуванням сучасних наукових над-
бань управлінська компетентність керівника розу-
міється як інтегральна здібність зрілої особистості 
керівника будувати свій поступальний професій-
ний розвиток із постійним ускладненням завдань 
і зростанням рівнів досягнень. Це найбільш повно 
мобілізує внутрішні ресурси керівника щодо їх 
оптимальної реалізації в конкретних умовах управ-
лінської діяльності. Дана проблема є актуальною  
і вимагає подальшого вивчення та практичної реа-
лізації в системі управління персоналом.
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Таблиця 4
Характеристика ключових компетенцій

Компетенції
Загальні риси Характеризуються такими ознаками

Здатність до дії в нетиповій виробничої ситуації з 
урахуванням наявних обставин

Багатофункціональністю, тобто компетенції 
є ключовими, якщо оволодіння ними дає 
змогу розв'язувати широке коло проблем 
професійного та соціального життя

Компетентність – система, яка складена з окремих підсистем: 
професійних кваліфікацій, ключових компетенцій або 
національних професійних кваліфікацій, на основі відбору 
й аналізу котрих складаються програми і курси навчання

Міждисциплінарністю, тобто можуть бути 
застосовані у різноманітних життєвих та 
професійних ситуаціях

Усі складники компетентності і компетентність в їх 
сукупності можуть бути сформульовані на різних рівнях, 
що підтверджується відповідними документами і дає змогу 
здійснювати професійну діяльність 

Багатоаспектністю, тобто поєднують розумові 
процеси та інтелектуальні вміння
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АСПЕКТИ ЗАЙНЯТОСТІ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

ASPECTS OF DISABLED PEOPLE EMPLOYMENT

АНОТАЦІЯ
Визначено особливості системи державного управління со-

ціальним захистом осіб з інвалідністю. Сучасне суспільство вже 
усвідомлює, що розумовий потенціал нації криється і в людях із 
фізичними обмеженнями. У статті визначено підходи до вибору 
варіантів державної підтримки людей з обмеженими фізичними 
можливостями в ракурсі європейської практики. Показано досвід 
реформування системи соціального захисту осіб з інвалідністю 
держав – членів ЄС із метою виявлення недоліків сучасної віт- 
чизняної системи. Розглянуто сучасний стан державної політики 
України щодо залучення людей з інвалідністю до загальнодер-
жавних процесів. Акцентовано увагу на актуальності виконання  
в Україні завдань Європейської стратегії щодо інвалідності. За-
пропоновано шляхи пошуку роботи для осіб з інвалідністю.

Ключові слова: людський капітал, людина з інвалідністю, 
працевлаштування, зайнятість, професійна діяльність, робото-
давець, центр зайнятості.

АННОТАЦИЯ
Определены особенности системы государственного управ-

ления социальной защитой лиц с инвалидностью. Современ-
ное общество уже понимает, что умственный потенциал нации 
кроется и в людях с физическими ограничениями, В статье 
определены подходы к выбору вариантов государственной под-
держки людей с ограниченными физическими возможностями в 
ракурсе европейской практики. Показан опыт реформирования 
системы социальной защиты лиц с инвалидностью государств –  
членов ЕС с целью выявления недостатков современной оте- 
чественной системы. Рассмотрено современное состояние го-
сударственной политики Украины относительно привлечения 
людей с инвалидностью к общегосударственным процессам. 
Акцентировано внимание на актуальности выполнения в Украи-
не задач Европейской стратегии по инвалидности. Предложены 
пути поиска работы для лиц с инвалидностью.

Ключевые слова: человеческий капитал, человек с инва-
лидностью, трудоустройство, занятость, профессиональная 
деятельность, работодатель, центр занятости.

ANNOTATION
Peculiarities of the of State management system of disabled 

people social protection are defined. Modern society is already 
aware that nation’s intellectual potential can also be found in peo-
ple with physical limitations. The article identifies the approach-
es to the choice of options for the State support of people with 
disabilities in context of European practice. The study acquaintes 
with the experience of reforming in social protection system for 
people with disabilities existing in Member States of EU, in or-
der to identify the shortcomings of the modern Ukrainian system.  
As for the approaches to the disabled people employment in Eu-
rope, there is a tendency to move from medical model "of reha-
bilitation of people with disabilities" to the model of work force 
training focused on the possibilities of every person. This allows 
people with disabilities take full place in a society and to provide 
on an individual basis their decent standard of living. The atten-
tion is payed on the condition of Ukraine's State policy regarding 
the involvement of people with disabilities into national processes.  
It is stressed that Ukrainian legislation makes employers not only 
to give jobs to people with disabilities, but also take additional safe-
ty measures that meet the specific features of this category of wor- 
kers. In some cases this means to arrange training and retraining. 
That is why some enterprises by tricks, offer special employees 
not quite legitimate forms of cooperation. One of the most common 
is the part-time employment with minimum pay. Actually a person 
does not come to the workplace but only receives some money.  
A confirmation of the abovementioned is the published research of 
the largest employees search site in Ukraine, called Work.ua. It is 
noted that one of the obstacles to the successful employment of 
disabled people is their "formal employment". People are also not 
ready to adequately perceive staff members differing from them 
(psychological aspect) and employers are not interested in providing  
jobs for people with special needs as this requires financial and 
time costs (financial aspect). That is why the emphasis is placed 
on the urgency of the European Strategy implementation as for 
disabled people in Ukraine. Ways of finding jobs for persons with 
disabilities are offered.
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Постановка проблеми у загальному вигля-
ді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. У сучасних умовах 
глобалізації економіки та руху капіталу на по-
чатку ХХІ ст. постає проблема ефективного 
формування та розвитку одного з найцінніших 
ресурсів планети – людського капіталу, оскіль-
ки саме людина з її здібностями є рушійною 
силою розвитку економіки [2]. «У ХХІ сто-
літті світовими лідерами стають країни, які 
навчилися краще за інші використовувати 
знання, вміння, компетенції людей, їхні здат-
ності до подальшого навчання – усе те, що охоп- 
люється категорією «людський капітал, – заз- 
начено у вступному слові головного директора 
Центру Разумкова А. Рачкова. – …Недостат-
ня увага до розвитку людського капіталу при-
зводить до значних суспільних витрат, завдає 
збитків добробуту людей, обмежує можливості 
сталого зростання та ефективності управління.  
Без інвестицій у своїх громадян неможливо 
забезпечити потужний економічний розвиток 
країни. Це становить серйозний виклик для на-
шої держави» [6]. Саме від розвитку людського 
капіталу залежить економічний та інновацій-
ний розвиток як регіону, так i держави зага-
лом. Рівень розвитку людського капіталу ви-
значається рівнем знань, кваліфікації, досвідом 
роботи, вмінням приймати рішення в складних 
нестандартних ситуаціях, креативністю, віко-
вими особливостями носіїв людського капіталу, 
рівнем здоров’я, здатністю генерувати нові ідеї, 
які сприятимуть інноваційному розвитку.

Суспільство повинне усвідомити, що розумовий 
потенціал нації криється і в людях із фізичними 
обмеженнями, але з високим інтелектом. При цьо-
му фізичні обмеження й є тими обставинами, які, 
зокрема, спонукають таких громадян залишатися 
у своїй країні і підвищувати свій інтелектуальний 
рівень, тому держава в умовах демографічної кри-
зи повинна відповідально підходити до питання, 
як привернути цих громадян до активної профе-
сійної діяльності, створити умови для їх навчання 
у вищих навчальних закладах [9, c. 6].

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спираються автори. Теоретичними за-
садами прагматики та проблематики розвитку та 
ефективного використання людського капіталу 
взагалі та людей з інвалідністю зокрема перейма-
ються відомі вітчизняні науковці: О. Грішнова, 
Е. Лібанова, Л. Лісогор, О. Тищенко, О. Новіко-
ва, Д. Мельничук, В. Мельник, О. Мельник та ін.

Просування України шляхом демократич-
них, соціальних та правових реформ насамперед 
передбачає системне та адекватне реформування 
соціального захисту осіб з інвалідністю як чин-
ник інклюзивності та соціалізації суспільства  
і держави, утвердження системи основоположних 
та фундаментальних прав, що є складником істо-

ричного прагнення нашої держави до входження 
до європейської спільноти, посиленої співпраці   
з ЄС та окремими державами-членами.

Аналізуючи зарубіжний досвід соціального 
захисту в зарубіжних країнах, професор О.В. Ти-
щенко робить висновок, що в основу соціальної 
політики європейських країн покладена людино-
центристська ідея, коли функціонування всього 
державного механізму спрямоване на поліпшен-
ня добробуту населення, сприяє дієвій реаліза-
ції соціального забезпечення членів суспільства, 
регулює стан на ринку праці, слугує стабілізато-
ром соціальної ситуації в країні [8, с. 287].

Потребують дослідження напрями вибору ме-
тодів державної підтримки людей з інвалідністю 
для ефективного залучення їх до загальнодержав-
них процесів суспільно-економічного розвитку.

Формулювання цілей статті (постановка зав- 
дання). Метою статті є розгляд сучасного ста-
ну державної політики щодо залучення людей з 
інвалідністю до загальнодержавних процесів та 
дослідження закордонного досвіду в реалізації 
поставленої мети для виявлення недоліків су-
часної вітчизняної системи.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Статтею 28 Конвенції ООН про 
права інвалідів визначено право людей з інва-
лідністю на соціальний захист та користування 
цим правом без дискримінації на підставі інва-
лідності й ужиття належних заходів щодо за-
безпечення і заохочення реалізації цього права.

Незважаючи на те що сьогодні в Україні сфор-
мовано основи системи професійної реабілітації 
людей з інвалідністю, все ж здебільшого реалі- 
зується медична модель, за якою людину роз-
глядають як хворого пацієнта, якого потрібно 
лікувати, реабілітувати, надавати медичні послу-
ги. А європейське суспільство вже перейшло до  
соціально-правової моделі, що означає, що інвалід-
ність як поняття виникає тільки тоді, коли люди-
на стикається з бар’єром суспільства, скажімо, із 
проблемами архітектурної чи інформаційної дос- 
тупності. З позицій цієї моделі інвалідності для 
людини повинні бути створені всі умови, щоб вона 
могла вести повноцінне життя і реалізовуватися 
в будь-якій сфері суспільного життя. На жаль,  
в Україні нині зайнятість людей з інвалідністю 
становить становив лише 16% від загальної чи-
сельності, тоді як чисельність таких безробітних, 
які перебували на обліку в Державній службі зай- 
нятості, постійно зростає, причому протягом 
останніх п’яти років майже у вісім разів.

Відомий найбільший в Україні сайт пошуку 
роботи та працівників Work.ua вирішив привер-
нути увагу суспільства до теми працевлашту-
вання осіб з інвалідністю. У ході дослідження 
виокремилися основні перепони на шляху до 
успішного працевлаштування таких осіб:

– люди здебільшого не готові адекватно 
сприймати в колективах співробітників, які 
чимось відрізняються від них (психологічний  
аспект);
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– роботодавці не зацікавлені у забезпеченні 
робочими місцями людей з особливими потре-
бами, адже це вимагає фінансових та часових 
витрат (фінансовий аспект);

– «формальне працевлаштування». За за-
гальним правилом створювати робочі місця для 
працевлаштування осіб з інвалідністю в межах 
нормативу зобов’язані всі роботодавці (форма 
власності, галузева приналежність та вибрана 
система оподаткування у цьому разі не мають 
значення). Винятків із цього правила лише два:

– роботодавці, у яких показник середньо-
облікової кількості штатних працівників облі-
кового складу за звітний рік менше восьми осіб;

– представництва іноземних компаній, які 
не є юридичними особами.

Початок цього року ознаменувався на-
бранням чинності Закону України від 
19.12.2017 № 2249-VIII. Мета Закону – привес-
ти норми чинного законодавства у відповідність 
положенням Конвенції ООН про права осіб  
з інвалідністю. Зазначений Закон вносив зміни 
також і в Закон № 875, яким установлений для 
роботодавців норматив працевлаштування осіб, 
яким була встановлена інвалідність. Він виклав 
у новій редакції норми Закону № 875, які ви-
значають обов’язки роботодавців щодо працев-
лаштування таких осіб та відповідальність за 
невиконання таких обов’язків. Залежно від сту-
пеня розладу функцій органів і систем організ-
му та обмеження життєдіяльності особи їй може 
бути встановлена I, II або III група інвалідності. 
Роботодавець може використовувати працю осіб 
з інвалідністю будь-якої з трьох груп, якщо, 
згідно з висновками МСЕК стан їх здоров’я дає 
змогу виконувати професійні обов’язки. Більше 
того, ч. 3 ст. 18 Закону № 875 просто зобов’язує 
роботодавців:

– виділяти та створювати робочі місця для пра-
цевлаштування осіб з інвалідністю, у тому числі 
спеціальні робочі місця, у межах нормативу.

Розмір нормативу становить 4% середньо-
облікової кількості штатних працівників об-
лікового складу за рік, а якщо у роботодавця 
працевлаштовано від 8 до 25 осіб, – одному  
робочому місцю;

– створювати для осіб з інвалідністю умови 
праці з урахуванням індивідуальних програм 
реабілітації;

– надавати Державній службі зайнятості ін-
формацію, необхідну для організації працевлаш- 
тування осіб з інвалідністю;

– звітувати Фонду соціального захисту інва-
лідів про зайнятість та працевлаштування осіб 
з інвалідністю.

Зазначена система має назву quota-levy 
system (система квотувань-відрахувань). Вона 
успішно діє у країнах – членах ЄС, зокрема 
Франції, Німеччині, Польщі. Але в Україні цей 
механізм реалізується не повною мірою. Ста-
тистка свідчить про досить низькі показники 
працевлаштування: з понад 2 млн осіб з інва-
лідністю лише близько 700 тис. мають роботу.

Частина 3 ст. 18 Закону № 875 зобов’язує ро-
ботодавця створювати робочі місця для працев-
лаштування осіб з інвалідністю та надавати Дер-
жавній службі зайнятості інформацію, необхідну 
для організації працевлаштування осіб з інвалід-
ністю. Так, у ч. 1 ст. 18 цього Закону зазначено, 
що право осіб з інвалідністю на працевлаштуван-
ня та оплачувану роботу забезпечується шляхом 
їх безпосереднього звернення на підприємства або 
до Державної служби зайнятості. Пошук підхо-
дящої роботи відповідно до рекомендацій МСЕК, 
наявних у особи з інвалідністю кваліфікації та 
знань, з урахуванням її побажань здійснює центр 
зайнятості. Про це прямо сказано в ч. 3 ст. 18-1  
Закону № 875. Таким чином, пошуком відповід-
ної роботи для осіб з інвалідністю повинен займа-
тися не сам потенційний роботодавець, а Держав-
на служба зайнятості.

Роботодавець для працевлаштування осо-
би з інвалідністю, щоб виконати норматив, 
зобов’язаний:

1) видати наказ про виділення (створен-
ня) робочих місць для працевлаштування осіб  
з інвалідністю і ввести у штатний розпис (заре-
зервуйте) посади (професії), на які планується 
працевлаштувати інвалідів;

2) подати до центру зайнятості звіт за фор-
мою № 3-Н «Інформація про попит на робочу 
силу (вакансії)», затвердженою Наказом Мін-
соцполітики від 31.05.2013 № 316, зазначивши 
в ньому, що на вакантну посаду потрібна особа 
з інвалідністю.

До додаткових заходів можна віднести звер-
нення з письмовим запитом до громадських 
організацій осіб з інвалідністю розмістити ого-
лошення про «інвалідні» вакансії у ЗМІ та на 
Інтернет-ресурсах, брати активну участь у захо-
дах, що проводить Державна служба зайнятості 
для працевлаштування осіб з інвалідністю.

За загальним правилом невиконання за під-
сумками звітного року нормативу з працевла-
штування осіб з інвалідністю роботодавцю за-
грожують адміністративно-господарські санкції 
(далі – АГС), передбачені ст. 20 Закону № 875. 
Розмір таких санкцій залежить від кількості 
осіб, які працюють на підприємстві за основним 
місцем роботи.

Так, за кожне робоче місце, призначене для 
працевлаштування особи з інвалідністю і не 
зайняте нею, необхідно сплатити АГС у сумі,  
що дорівнює:

– половині середньої річної зарплати штат-
ного працівника, якщо на підприємстві працює 
від 8 до 15 осіб;

– середній річній зарплаті штатного працівни-
ка, якщо на підприємстві працює 15 і більше осіб.

Виняток становлять тільки установи, що пов- 
ністю утримуються за рахунок коштів державного 
або місцевих бюджетів (ч. 1 ст. 20 Закону № 875) 
та неприбуткові організації (листи Фонду від 
06.07.2007 № 1/6-313 та від 26.04.2007 № 1/5-375).

Отже, українське законодавство змушує робо-
тодавців не лише брати на роботу людей з інва-
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лідністю, а й уживати додаткових заходів безпеки 
праці, які відповідають специфічним особливостям 
цієї категорії співробітників. В окремих випадках 
організувати навчання та перекваліфікацію. Саме 
тому деякі підприємства вдаються до хитрощів, 
пропонуючи особливим працівникам не зовсім за-
конні форми співробітництва. Одна з найрозпов- 
сюдженіших – оформлення трудових відносин на 
неповний робочий день із мінімальною оплатою. 
Натомість людина фактично не з’являється на ро-
бочому місці, лише отримує кошти.

Зауважимо, що послуги з підтримки зайня-
тості та забезпечення відповідного супроводу 
на робочому місці для людей з обмеженими фі-
зичними можливостями надаються практично  
в усіх країнах ЄС. Організаційно-економічні фор-
ми та механізми надання таких послуг у різних 
країнах суттєво відрізняються, як і методи та 
інструменти фінансування. Заходи провадяться 
за рахунок державного бюджету та неурядових 
організацій, також використовується змішане 
фінансування. Фінансування довготермінових 
програм, які сприяють удосконаленню й модер-
нізації робочої сили в регіонах, може відбувати-
ся за рахунок коштів Європейського соціального 
фонду (заснованого в 1958 р.), який підтримує 
заходи, спрямовані на скорочення безробіття  
та розвиток людських ресурсів [4, с. 232].

Завдання Європейської стратегії щодо інва-
лідності на 2010–2020 рр. розподілено на вісім 
пріоритетних сфер:

– доступність: зробити товари та послуги до-
ступними для людей з інвалідністю та сприяти 
розвитку ринку допоміжних пристроїв;

– участь: забезпечити, щоб люди з інвалідніс-
тю мали можливість користуватися всіма перева-
гами громадянства ЄС; усунути бар’єри до рівної 
участі у громадському житті та дозвіллі, сприяти 
наданню якісних послуг за місцем проживання;

– рівність: протидіяти дискримінації на осно-
ві інвалідності та просувати рівні можливості;

– зайнятість: суттєво збільшити частку осіб з 
інвалідністю, що працюють на відкритому рин-
ку праці;

– освіта та професійна підготовка: сприяти роз-
витку інклюзивної освіти та навчанню впродовж 
життя для студентів та учнів з інвалідністю;

– соціальний захист: просувати достойні 
умови життя, подолати бідність та соціальне 
виключення;

– охорона здоров’я: сприяти рівному доступу 
до медичних послуг та відповідних закладів;

– заходи поза межами ЄС: просувати права 
людей з інвалідністю у процесі розширення ЄС 
та в міжнародних програмах розвитку.

ЄС розвиває стратегію інклюзивного суспільства, 
спираючись на позиції прав людини, що означає 
сприяння активному залученню осіб з інвалідністю 
до всіх сфер життя суспільства. У цьому контексті 
Європейський комітет розробив стратегію вирішен-
ня проблем інвалідності на 2010–2020 рр. Стратегія 
була прийнята у 2010 р., ґрунтується на UNCRPD 
і бере до уваги досвід Плану дій з інвалідності 

(2004–2010 рр.), а також такі програми: DISCIT – 
Making persons with disabilities full citizens, SMART 
2014-0061 – Monitoring methodologies for web-
accessibility in the EU, European Research Agendas 
for Disability Equality (EuRADE), Capacity building 
of organisations of persons with disabilities in the 
Mediterranean (MUSAWA II) [4, с. 232].

Для вибору найбільш ефективної моделі пра-
цевлаштування людей з інвалідністю в Україні 
ознайомимося з досвідом реформування систе-
ми соціального захисту для осіб з інвалідністю 
держав – членів ЄС. Це дасть змогу виділити 
недоліки сучасної вітчизняної системи, які в 
Європі вже встигли виправити.

Держави Європейського Союзу використовують 
різні підходи до проблеми працевлаштування лю-
дей з інвалідністю, проте всі вони керуються прин-
ципами, викладеними в Європейській стратегії 
щодо інвалідності. Окремо слід згадати пункт цієї 
стратегії про зайнятість, який має на меті суттєво 
збільшити в Євросоюзі частку осіб з інвалідністю, 
що задіяні на відкритому ринку праці.

Згідно зі статистичними даними, в ЄС на рин-
ку праці задіяні в середньому 57% людей з ін-
валідністю (зайняті та безробітні), а серед людей 
без інвалідності цей показник становить 80%.

У багатьох країнах застосовують норматив 
працевлаштування осіб з інвалідністю вищий, 
аніж в Україні. Зокрема, у Франції законодавчо 
закріплено право інвалідів на працю, а стосовно 
підприємств із чисельністю понад 20 працюю-
чих установлюється норматив працевлаштуван-
ня інвалідів – 6%, у Німеччині – від 5% до 10% 
залежно від ситуації на ринку праці. У Поль-
щі, Австрії та Іспанії встановлено норматив,   
як і в Україні, – 4%, але застосовується він до 
підприємств, де облікова чисельність працівни-
ків перевищує 25, 25 і 50 осіб відповідно.

У США, Великобританії, країнах Скандинавії, 
Канаді немає системи квот для людей з інвалідніс-
тю, але водночас у цих країнах вимагають від ро-
ботодавців позитивного ставлення до прийому на 
роботу людей, які мають обмежені можливості по 
здоров’ю, а також особливе значення приділяють 
оснащенню робочих місць під особливі потреби.

Чим вищий ступінь інвалідності, тим важ-
ливішу роль відіграє надана можливість працю-
вати неповний робочий день. Серед працюючих 
людей із тяжкими формами інвалідності близь-
ко 32% становлять ті, хто працює неповний 
робочий день, а серед працюючих із середніми 
формами інвалідності – 27%.

У країнах ЄС люди з інвалідністю станов- 
лять 12% усіх працівників із неповною зайня-
тістю. У країнах, де спостерігаються високі по-
казники зайнятості працівників вз неповною зай- 
нятістю, частка осіб з інвалідністю, що мають не-
повний робочий день, теж є високою. Показни-
ки неповної зайнятості є дуже низькими в таких 
країнах, як Хорватія, Болгарія та Словаччина, а 
в Німеччині, Швеції та Нідерландах вони високі.

У всіх країнах – членах ЄС рівень економічної 
активності людей з інвалідністю є різним. Але, не-
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зважаючи на це, проблеми інвалідів не залишають 
без уваги. І хоча в Європі більшість послуг із до-
помоги людям із інвалідністю в пошуку роботи на-
дається через державні служби зайнятості. Значну 
підтримку їм надають і неурядові організації [7].

Отже, рухаючись в напрямі європейського ін-
клюзивного простору, маючи важливий досвід 
поєднання форм державного та недержавного со-
ціального захисту взагалі та соціального страху-
вання осіб з інвалідністю зокрема, Європейський 
Союз має на меті підвищення рівня та якості 
життя кожного громадянина, що ґрунтується  
на відповідній законодавчій базі. Разом із тим 
кожна держава – член ЄС формує свою систему 
соціального захисту осіб з інвалідністю. На нашу 
думку, цікавим є досвід Австрії: перед установ-
ленням інвалідності особа проходить курс реа-
білітаційних заходів; за умови що реабілітація 
є потенційно успішною, заклади страхування 
оплачують заходи з відновлення особою свого 
становища; пенсійне забезпечення у зв’язку з ін-
валідністю встановлюється лише в разі постійної 
втрати працездатності, а його розмір розрахову-
ється індивідуально з урахуванням віку особи, 
страхового періоду та страхового стажу.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку.  
Особи з інвалідністю мають право на самостій-
ність, соціальну інтеграцію та участь у житті 
суспільства – зазначається в Європейській со-
ціальній хартії, яку ратифіковано Україною.

В Європі у підходах до зайнятості людей  
з інвалідністю спостерігається тенденція пере-
ходу від медичної моделі «реабілітації людей 
з інвалідністю» до моделі підготовки робо-
чої сили, орієнтованої на можливості людей.  
Це дає змогу людям з інвалідністю займати пов-
ноцінне місце в суспільстві та власними силами 
забезпечувати собі гідний рівень життя.

Для України зайнятість осіб з особливими по-
требами – комплексне завдання, вирішення яко-
го має бути забезпечене на всіх рівнях. Проблеми 
працевлаштування цієї групи населення найчас-
тіше пов'язані з тим, що у більшості інвалідів 
немає досвіду в пошуку вакансій, немає можли-
вості отримання необхідної для цього інформації.  
Під час звернення до служби зайнятості розгля-
даються рекомендації з працевлаштування, що 
містять загальні вказівки щодо умов і визна-
чають приблизні можливості до трудової діяль-
ності, зазначені в індивідуальній реабілітаційній 
мапі за результатами МСЕК. Важливою пробле-
мою є й те, що працевлаштуватися інваліди мо-
жуть на наявні вакантні місця, які не повною мі-
рою можуть відповідати стану та можливостям їх 
здоров'я й їхнім професійним інтересам.

Пропонуємо декілька шляхів в пошуку ро-
боти для осіб з інвалідністю: через Інтернет 
(роботодавці розміщують пропозиції про роботу 
для людей з інвалідністю на сайтах із працев-
лаштування); у спеціалізованих підприємствах 
та міжрегіональних центрах професійної реа- 
білітації людей з інвалідністю; за допомогою 

Державної служби зайнятості; через ярмарки 
вакансій для осіб з інвалідністю.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

MODERN CONDITION AND WAYS TO IMPROVE THE FINANCIAL  
SECURITY OF THE SOCIAL SPHERE IN UKRAINE

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто економічну суть фінансового забезпе-

чення соціальної сфери в Україні та її видаткову частину. Прове-
дено аналіз обсягів видатків державного бюджету на соціальну 
сферу за 2015–2017 рр. та аналіз фінансового забезпечення со-
ціального розвитку в Україні, а також обґрунтовано можливості 
вдосконалення механізму фінансування соціальних видатків 
держави. Система соціального забезпечення в Україні пере-
буває у стадії реформування, у процесі пошуку оптимальної 
структури основних функцій, пріоритетних напрямів діяльності 
на різних рівнях. Фінансове забезпечення соціальної сфери має 
свою специфіку, зумовлену особливостями джерел мобілізації 
та порядку розподілу грошових коштів у соціально-побутовому  
і соціально-культурному складниках цієї сфери. Виявлено основ- 
ні проблеми соціальної політики держави.

Ключові слова: бюджетні видатки, фінансове забезпечен-
ня соціальної сфери, державний бюджет, соціальний захист, 
соціальне забезпечення.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены экономическая сущность финансо-

вого обеспечения социальной сферы в Украине и ее расход-
ная часть. Проведен анализ объемов расходов государствен-
ного бюджета на социальную сферу за 2015–2017 гг. и анализ 
финансового обеспечения социального развития в Украине,  
а также обоснованы возможности совершенствования меха-
низма финансирования социальных расходов государства. 
Система социального обеспечения в Украине находится  
в стадии реформирования, в процессе поиска оптимальной 
структуры основных функций, приоритетных направлений 
деятельности на разных уровнях. Финансовое обеспечение 
социальной сферы имеет свою специфику, обусловленную 
особенностями источников мобилизации и порядка распреде-
ления денежных средств в социально-бытовой и социально-
культурной составляющих этой сферы. Выявлены основные 
проблемы социальной политики государства.

Ключевые слова: бюджетные расходы, финансовое обе-
спечение социальной сферы, государственный бюджет, со- 
циальная защита, социальное обеспечение.

ANNOTATION
The purpose of the article is to consider the revenues of the 

social sphere, since in today's conditions this issue is very rele-

vant. To date, a large number of Ukrainian population is socially 
unprotected and the effective functioning of the social sphere will 
promote better living conditions for many Ukrainians. The basis of 
the current stage of the existence and development of Ukraine as a 
European state is the problem of active involvement and develop-
ment of new mechanisms of its socio-economic development, the 
search for ways to increase the efficiency of social expenditures. 
Social support of the population – intensification of social and eco-
nomic activity, guarantee of economic prosperity and development 
in the state. The article deals with the economic essence of finan-
cial provision of social sphere in Ukraine and its expenditure part. 
The analysis of the volumes of expenditures of the State Budget 
for the social sphere for 2015–2017 and the analysis of financial 
provision of social development in Ukraine, as well as the substan-
tiation of the possibilities for improving the mechanism of financing 
of social expenditures of the state, was carried out. The social se-
curity system in Ukraine is under reform, in the process of finding 
the optimal structure of the main functions, priority areas of activity 
at different levels. The financial provision of the social sphere has 
its own specific character, due to the peculiarities of the sources of 
mobilization and the order of distribution of money in the social and 
everyday and socio-cultural components of this sphere. The basic 
problems of the state social policy are revealed. Improvement of 
the social protection system should be accompanied by structural 
changes in the fiscal policy of the country, institutional improve-
ment of the mechanisms of public administration and improvement 
of the quality of the forecast of socio-economic development of the 
society in the medium-term perspective. At present, it is neces-
sary to deepen theoretical and methodological principles of finan-
cial provision of the system of social protection of the population, 
disclosure of its essence as an integral part of the mechanism  
of regulation of the financial policy of the country.

Key words: budget expenditures, financial support of the so-
cial sphere, state budget, social protection, social security.

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. У сучасних економічних умо-
вах ефективне функціонування держави знач- 
ною мірою забезпечується стабільним розвитком 
соціальної сфери, яка істотно впливає на проце-
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си відтворення робочої сили, зростання продук-
тивності праці, підвищення освітнього і квалі-
фікаційного рівнів трудових ресурсів, а рівень 
науково-технічного розвитку продуктивних сил, 
а також на культурне й духовне життя суспільст- 
ва. Основною метою розвитку соціальної сфери 
країни є підвищення якості життя населення, 
що включає не лише споживання матеріальних 
благ та послуг, а й задоволення духовних пот- 
реб, стан здоров’я, тривалість життя, морально- 
психологічний клімат. Досягнення цієї мети 
потребує значних затрат фінансових ресурсів, 
акумулювання яких повинно відбуватися як 
на рівні держави, так і на рівні суб’єктів гос-
подарювання. Тому забезпечення ефективного 
функціонування соціальної сфери, що є одним 
із пріоритетних завдань уряду на сучасному ета-
пі розвитку держави, неможливе без створення 
ефективного фінансового механізму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної проб- 
леми і на які спираються автори. Проблеми 
бюджетного забезпечення соціальної сфери до-
сліджували: В. Андрущенко, В. Дем’янишин, 
О. Кириленко, І. Луніна, В. Тропіна та ін. По-
няття соціального забезпечення, принципи по-
будови та забезпечення конституційних прав на 
соціальний захист громадян висвітлено в нау-
кових доробках В. Геєця, М. Карліна, В. Моска-
ленко, В. Опаріна, С. Осадця, М. Руженського, 
Н. Шаманської та ін.

Формулювання цілей статті (постановка зав- 
дання). Недосконале забезпечення соціальною 
допомогою населення країни вимагає пошуку 
шляхів поліпшення фінансового забезпечення 
соціальної сфери в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Стабільний економічний розвиток 
країни неможливий без формування соціально 
забезпеченого суспільства. Поєднання проблем 
розвитку ринкових відносин із посиленням 
уваги до соціальних питань створює необхідні 
передумови для економічного оздоровлення, 
стабільного становища людини впродовж усієї 
трудової діяльності й після її завершення. Зреш- 
тою, економічне зростання і підвищення народ-
ного добробуту – взаємопов'язані процеси.

Соціальна сфера й економіка поєднані, як 
причина і наслідок, що безперервно міняються 
місцями у процесі розвитку.

В умовах розвитку ринкової економіки з при- 
ватною власністю, розвитку конкуренції й під-
приємництва гостро постає проблема соціально-
го захисту населення, особливо за розшарування 
суспільства за матеріальним і соціальним статуса-
ми. Перед державою постає проблема забезпечен-
ня і підтримки малозабезпечених прошарків на-
селення. На жаль, зараз соціально-економічний  
стан України визначається як нестабільний. 
Ринкові перетворення не дали очікуваних ре-
зультатів ані в економічній, ані в соціальній 
сферах через відмову від важелів державного 

регулювання процесів реформування економіки, 
а її теперішній стан ускладняється внаслідок 
глобальної та внутрішньої економічної кризи. 
Ускладнення ситуації зумовлене також неефек-
тивністю управлінських дій щодо попередження 
та усунення загроз у соціальній та економічній 
сферах. Економічні інтереси держави, які перед-
бачають одержання країною економічних пере-
ваг, економічної незалежності та конкуренто-
спроможності, залишилися на рівні стратегічних 
орієнтирів. Прагнення до одночасного подолання 
економічних та соціальних загроз національній 
безпеці не приносять очікуваних наслідків через 
цільову кінцеву різноспрямованість вкладень 
та результатів. Напрями досягнення безпечного 
стану в соціальній та економічній сферах між 
собою не корелюють, не скоординовані, не від-
регульовані, що викликають протиріччя між до-
сягненням економічних та соціальних цілей.

Метою соціальної політики держави є бо-
ротьба з бідністю, збереження людського капі-
талу, його пристосування до потреб ринкової 
економіки, сприяння економічному зростанню, 
забезпечення соціальної справедливості та по-
літичної стабільності. Способом реалізації соці-
альної політики є система соціального захисту 
і соціальних гарантій. Соціальний захист –  
це комплекс організаційно-правових та еконо-
мічних заходів, спрямованих на захист добробу-
ту кожного члена суспільства в конкретних еко-
номічних умовах. Організаційно-правові заходи 
передбачають створення інститутів соціаль- 
ного захисту і законів, які повинні керувати 
їхньою діяльністю, економічні – формування 
механізмів перерозподілу доходів, тобто стяг-
нення податків та інших платежів і трансфер- 
тів [4, с. 178]. Соціальні гарантії – встановле-
ні законами мінімальні розміри оплати праці, 
доходів громадян, пенсійного забезпечення, со- 
ціальної допомоги, розміри інших видів со- 
ціальних виплат, установлені законами та інши-
ми нормативно-правовими актами, які забезпе- 
чують рівень життя не нижчий від прожитко-
вого мінімуму; прожитковий мінімум – вартіс-
на величина достатнього для забезпечення нор-
мального функціонування організму людини, 
збереження його здоров'я набору продуктів хар-
чування, а також мінімального набору непродо-
вольчих товарів та мінімального набору послуг, 
необхідних для задоволення основних соціаль-
них і культурних потреб особистості [4, ст. 180].

Основними завданнями соціальної політики 
в Україні є:

– адресна підтримка соціально незахищених 
верств населення;

– пенсійна реформа;
– забезпечення випереджального зростання 

вартості робочої сили;
– орієнтація стратегії економічного зростан-

ня на створення нових робочих місць;
– прискорений розвиток житлового будів- 

ництва, забезпечення доступності житла для 
різних верств населення;
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– поліпшення системи охорони здоров'я, ак-
тивна демографічна політика;

– примноження інтелектуального потенціа-
лу суспільства, створення рівних можливостей 
для молоді у здобутті якісної освіти;

– зміцнення позицій середнього класу.
Показником результативності соціальної по-

літики є рівень життя населення. Рівень життя 
населення – це міра задоволення матеріальних, 
духовних і соціальних потреб людини, забезпе-
чувана сукупністю матеріальних та соціальних 
умов життя. Основними елементами рівня жит-
тя є: рівень і структура споживання матеріаль-
них благ (продуктів харчування та непродоволь-
чих товарів); рівень споживання послуг установ 
побутового обслуговування, охорони здоров'я, 
освіти, культури, соціального забезпечення, 
фізкультури; рівень забезпеченості житлом. 
Для оцінки рівня життя населення використо-
вується система показників, які можна класи-
фікувати на такі групи: соціально-демографічні  
показники (кількість населення, його склад, ди-
наміка та структура за статтю, віком і соціаль- 
ним станом; показники міграції населення  
і трудових ресурсів); узагальнюючи показни-
ки (ВВП на душу населення, реальні доходи на 
душу населення, структура населення за рівнем 
середньодушового сукупного доходу тощо); по-
казники рівня оплати праці та доходів насе-
лення (середня та мінімальна заробітна плата, 
середня та мінімальна пенсія, середня грошова 
допомога тощо); показники рівня споживан-
ня населенням товарів і послуг; показники, 
які характеризують стан соціальної сфери; по-
казники споживчих настроїв домогосподарств  
тощо [6, с. 107–108]. Засобами державної соці-
альної політики є: нормативно-правове регулю-
вання, спрямоване на забезпечення соціальних 
гарантій та соціальний захист населення; роз-
роблення демографічних і соціальних прогнозів.

Фінансове забезпечення соціальної сфери 
має свою специфіку, зумовлену особливостями 
джерел мобілізації та порядку розподілу грошо-
вих коштів у соціально-побутовому і соціально-
культурному складниках цієї сфери. Специфі-
ка фінансового забезпечення функціонування 
соціальної сфери полягає у тому, що в таких 
галузях, як освіта, соціальне забезпечення, охо-

рона здоров’я, культура, переважає бюджетне 
фінансування, а в побутовому обслуговуванні, 
громадському харчуванні, частково у фізичній 
культурі більшість суб’єктів господарювання 
функціонує на засадах комерційного розрахун-
ку, що передбачає самофінансування та креди-
тування [6, с. 130–132].

Видатки бюджету на соціальну сферу щорічно 
зростають, при цьому рівень соціального захис-
ту населення залишається низьким, тому пошук 
нових та ефективних методів оптимізації видат-
ків на соціальний захист населення стає невід-
кладною проблемою, яку необхідно вирішувати.

Видатки на соціальний захист та соціальне 
забезпечення населення займають значне місце 
у видатках бюджету, при цьому не встановлено 
стабільних структурних економічних пропор- 
цій і сфера фінансування соціальних видатків  
є найбільш нерегульованою.

Соціальний захист включає у себе систему 
заходів, які захищають будь-якого громадяни-
на країни від економічної та соціальної дегра-
дації не тільки внаслідок безробіття, а й у разі 
втрати чи різкого скорочення доходів, хвороби, 
народження дитини, виробничої травми, інва-
лідності, похилого віку та ін.

Сучасна система соціального захисту населен-
ня в Україні включає такі основні елементи: су-
купність державних соціальних гарантій, у тому 
числі соціальні пільги окремим категоріям насе-
лення; традиційну форму державної, соціальної 
допомоги та соціальне страхування [4, c. 141].

Виконання видаткової частини бюджету пов’я- 
зане з використанням бюджетних коштів. Це пи-
тання завжди було у центрі уваги науковців і прак-
тиків, оскільки в процесі фінансування розкрива-
ється призначення бюджету, його спрямованість  
на виконання функцій держави та органів місцево-
го самоврядування, характеризується ефективність 
використання бюджетних ресурсів (табл. 1).

Розглядаючи напрями державного фінансу-
вання соціальної сфери в Україні, слід заува-
жити, що за аналізований період найбільший 
обсяг коштів було спрямовано на соціальний 
захист і соціальне забезпечення населення – 
22 151,8 млн грн у 2015 р. та 28 956,5 млн грн  
у 2017 р. Відповідно, темп росту в 2017 р. по-
рівняно з 2015 р. становить 130,7%.

Таблиця 1
Видатки зведеного бюджету України на соціальну сферу в 2015–2017 рр.

Назва показника
Млн грн Темпи росту 2017 р. 

до 2015 р., %2015 р. 2016 р. 2017 р.
Громадський порядок, безпека та судова влада 5 546,00 6 489,60 7 653,03 138
Охорона навколишнього природного середовища 319,2 452,9 547,5 171,5
Житлово-комунальне господарство 639,9 774,1 854,4 133,5
Охорона здоров'я 6 685,00 7 338,50 8 421,70 126
Духовний та фізичний розвиток 1 418,40 1 573,90 1 631,65 115
Освіта 13 604,90 14 118,40 15 375,50 113
Соціальний захист та соціальне забезпечення 22 151,80 26 783,10 28 956,50 130,7
Джерело: сформовано авторами на основі [2]
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Також великий обсяг фінансування виді-
лено на освіту – 13 604,9 млн грн у 2015 р.  
та 15 375,5 млн грн у 2017 р., але темпи росту 
асигнувань є найнижчими серед напрямів фі-
нансування соціальної сфери – 113%.

Сукупність фінансування зазначених вище на-
прямів становить понад 70% від загального обсягу.

У 2017 р. порівняно з 2015 р. збільшено видат-
ки на фінансування громадського порядку, безпе-
ки та судової влади з 5 546,0 до 7 653,03 млн грн. 
При цьому тем росту асигнувань становить 138%.

Видатки на духовний і фізичний розви-
ток збільшилися з 1 418,4 млн грн у 2015 р.  
до 1 631,65 млн грн у 2017 р. Відповідно, темп 
росту становить 115%.

Порівняно з іншими напрямами фінансу-
вання соціальної сфери видатки на житло-
во-комунальне господарство є невеликими. 
Так, у 2015 р. за цією статтею було витрачено 
639,9 млн грн, а в 2017 р. видатки становлять 
854,4 млн грн за темпу росту 135,5%.

Найменша сума фінансування виділена на 
охорону навколишнього природного середовища 
як у 2015 р., так і в 2017 р. і становить відповід-
но 319,2 та 547,5 млн грн, але темпи росту за да-
ною статтею є найвищими і становлять 171,5%.

Так, найбільшою статтею витрат у 2017 р., 
відповідно до бюджету України, є витрати на со-
ціальний захист і соціальне забезпечення. Їхня 
частка в загальній системі витрат збільшиться на 
7,47% і становитиме 23,09%. Найбільший обсяг 
витрат припадатиме на соціальний захист пенсіо-
нерів – зросте на 64,08 млрд грн, а темпи прирос-
ту – 79,3%. На 0,1 млрд грн зростуть витрати на 
соціальний захист ветеранів війни та праці. Тем-
пи приросту цих витрат – 8,47%. На соціальний 
захист на випадок непрацездатності буде витра-
чено на 0,08 млрд грн більше, ніж у 2016 р. [6].

Порівнюючи видатки 2015–2017 рр., ми ба-
чимо значне збільшення видаткової частини зве-
деного бюджету на соціальну сферу. Це, насам-
перед, пов’язано зі збільшенням прожиткового 
мінімуму для населення України та підвищенням 
зарплат і пенсій. У 2015 р. розмір мінімальної 
заробітної плати українця становив 1 378 грн, 
а в 2017 р. сума мінімальної заробітної плати 
становила 3 200 грн. А прожитковий мінімум – 
1 330 грн у 2015 р. та 1 762 грн у 2017 р. [6].

Таким чином, протягом досліджуваного пе-
ріоду розглянуті статті бюджетного фінансу-
вання соціальної сфери зросли за всіма напря-
мами, що свідчить про особливу увагу держави  
до соціальної підтримки громадян та намагання 
їх реформувати. Проте термінового вирішення 
потребує проблема створення ефективних орга-
нізаційно-фінансових механізмів забезпечення 
соціального захисту населення в Україні.

Так, організація і фінансування розвитку со-
ціальних послуг повинні сьогодні передбачати:

– інтеграцію всіх видів соціальної підтримки 
в єдину комплексну систему;

– перехід від фінансування установ до фінан-
сування послуг;

– поширення практики соціального замовлення;
– запровадження механізмів державно-при-

ватного партнерства;
– розширення автономії органів місцевого 

самоврядування з надання соціальних послуг;
– створення правових та економічних умов 

для розвитку ринку соціальних послуг [5, с. 20].
Висновки з цього дослідження і перспективи по-

дальших розвідок у даному напрямку. Удосконален-
ня системи соціального захисту має супроводжува-
тися структурними змінами в бюджетно-податковій  
політиці країни, інституційним удосконален-
ням механізмів державного управління, під-
вищенням якісного рівня прогнозування  
соціально-економічного розвитку суспільства 
на середньострокову перспективу. Необхідним 
є поглиблення теоретико-методологічних за-
сад фінансового забезпечення системи соціаль-
ного захисту населення, розкриття її сутності 
як складової частини регуляторного механізму 
фінансової політики країни, що дасть змогу по-
силити взаємозв'язок фінансового регулювання  
з динамікою соціально-економічного розвитку.

Разом із тим у сучасних економічних умо-
вах важливим є обґрунтування напрямів удо-
сконалення механізму фінансового забезпечення 
соціального захисту населення з урахуванням 
провідного досвіду країн із розвинутою та транс-
формаційною економікою, стратегічних завдань 
соціального та економічного розвитку країни. 
Доцільним є подальший розвиток положень 
щодо бюджетного, податкового, страхового, 
кредитного механізмів системи соціального за-
хисту. Активізація фінансового регулювання 
даної сфери потребує посилення ефективності 
використання бюджетних коштів, підвищення 
адаптивності державної фінансової та соціальної 
політики. Проблему фінансового забезпечення 
системи соціального захисту населення слід ви-
рішувати з урахуванням макроекономічних тен-
денцій, демографічних змін та інших чинників.

Розроблені державні програми мають сприя- 
ти розвитку економіки та піднесенню рівня 
життя населення.

Першочерговими завданнями є забезпечення 
чіткої адресності допомоги, з одного боку, та 
максимального охоплення всіх осіб, які її по-
требують, – з іншого. Обсяг коштів, які спрямо-
вуються на соціальний захист населення, зале-
жить від фінансових можливостей держави, які 
визначаються обсягом валового внутрішнього 
продукту та обсягом фонду споживання.

Саме в кризових умовах обмеженості бю-
джетних ресурсів зростає значення підвищення 
ефективності їх використання, і саме цей період  
є найбільш своєчасним для реалізації непопу-
лярних, проте вкрай необхідних структурних 
реформ у соціальній політиці держави.

Економічні та політичні процеси, які від-
буваються в Україні, доводять необхідність 
прийняття нових законодавчих актів та прове-
дення заходів у системі соціального захисту на 
підтримки населення.
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Водночас слід підкреслити, що реалізація 
намагань України стати повноправним членом 
Європейського Союзу потребує значних змін  
у сфері соціального захисту населення. Позити-
ву у цій сфері соціально-економічних відносин 
можна досягти не тільки шляхом економічного 
зростання, а й створенням інституційних меха-
нізмів, які б сприяли останньому. Це нерозривно 
пов’язано з формуванням у нашій державі тако-
го соціального середовища, яке базувалося б на 
європейських традиціях соціальної державності.

Для створення ефективної системи соціаль-
ного захисту населення необхідно:

– реформувати державне забезпечення та на-
дання соціальних пільг та послуг окремим кате-
горіям населення за рахунок бюджетних ресурсів;

– регулювати механізм надання соціальної 
допомоги та соціальної підтримки непрацездат-
них і малозабезпечених громадян;

– поліпшувати якість та доступність послуг 
у сфері соціального захисту населення;

– надавати своєчасно соціальну підтримку  
і соціальні послуги соціально незахищеним вер-
ствам населення за місцем проживання;

– координувати взаємодію між структурни-
ми підрозділами соціального захисту населення 
державних адміністрацій та населенням.

Подальше реформування найбільш життєво 
важливих складників соціального захисту насе-
лення сприятиме вдосконаленню цього суспільного 
інституту. Важливим напрямом є децентралізація 
системи надання соціальних послуг, територіаль-
не наближення надання послуг до місця прожи-
вання їх отримувачів, посилення відповідальності 
органів місцевого самоврядування за якість надан-
ня соціальних послуг та ефективне використання 
коштів на соціальний захист населення.
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ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАСЕЛЕННЯ ЯК ДОМІНУЮЧИЙ ЧИННИК 
РОЗВИТКУ ДЕМОГРАФІЧНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

LABOR POTENTIAL AS A DOMINANT FACTOR OF DEMOGRAPHIC  
AND ECONOMIC PROCESSES DEVELOPMENT

АНОТАЦІЯ
У статті глибоко досліджено поняття трудових ресурсів 

і потенціалу та встановлено його домінуючу роль у сучасних 
умовах розвитку як економічної, так і демографічної й соціаль- 
ної сфер розвитку країни та населення. Розглянуто думки та 
комплексні підходи науковців до важливості розвитку люд-
ських трудових ресурсів та, зокрема, трудового потенціалу. 
Сформовано та запропоновано власне визначення трудового 
потенціалу. Розкрито сутність та основні властивості, що ха-
рактеризують дане поняття, умови формування і подальшого 
впливу на головні сфери діяльності країни. На основі цього 
подано низку думок та рекомендацій з огляду на важливість 
питання розвитку трудового потенціалу. Запропоновано низку 
важливих регулюючих змін для поліпшення рівня трудового по-
тенціалу країні.

Ключові слова: демографічна ситуація, економічні проце-
си, трудовий потенціал, розвиток, населення.

АННОТАЦИЯ
В статье глубоко исследованы понятия трудовых ресурсов 

и потенциала. Установлена его доминирующая роль в совре-
менных условиях развития как экономической, так и демогра-
фической и социальной сфер развития страны и населения. 
Рассмотрены мысли и комплексные подходы ученых к важ-
ности развития человеческих трудовых ресурсов и, в част-
ности, трудового потенциала. Сформировано и предложено 
собственное определение трудового потенциала. Раскрыта 
сущность и основные свойства, характеризующие данное по-
нятие, условия формирования и дальнейшего воздействия на 
главные сферы деятельности страны. Учитывая важность воп- 
роса развития трудового потенциала, подано ряд мыслей  
и рекомендаций. Предложен ряд важных регулирующих изме-
нений для улучшения уровня трудового потенциала в стране.

Ключевые слова: демографическая ситуация, экономи-
ческие процессы, трудовой потенциал, развитие, население.

ANNOTATION
In the current conditions of total world’s globalization of all 

processes, where the main engine of society development is the 
constant growing human demands and the need to meet such de-
mands, which in turn leads all the people to constant and consis-
tent development and improvement of the inherent labor properties 
and qualities. Due to the transition from industrial and post indus-
trial to informational type of society, in the economic and demo-
graphic spheres of the country's development, the role of the popu- 
lation’s intelligence level becomes far more significant than ever 
before. Here we got education and qualifications, health, culture 
and other abilities that can be attributed to this new level, which 
mainly determine the labor potential of both a separate man and 
the population as a whole. The population and a separate man 
itself as the creator of material and spiritual goods should be taken  
into account in the mechanism of application of labor potential. 
Therefore, the issue of country’s labor potential formation has risen 
as a matter of the utmost importance for the improvement of de-
mographic processes in Ukraine. The author considers that among 

the main tasks of the socio-economic and demographic develop-
ment research, the main deal is to identify and discover the labor 
potential of the country, its quantitative and qualitative specifics 
and characteristics. The article deeply investigates the concept of 
labor resources and potential. Its dominant role has been estab-
lished in modern conditions of development, both economic and 
in particular, the demographic and social spheres of development 
of the country and the population. The author considers integrated 
approaches of scientists from different spheres, the importance of 
the development of human labor resources and in particular the la-
bor potential. Forms and proposes its own definition of labor poten-
tial, the essence and the basic properties describes this concept. 
The conditions of formation and further impact on the main areas 
of activity of the country have also been revealed in the article. 
On the basis of which, the importance of the development of labor 
potential has been discovered. Finally the author of the article sub-
mitted a number of thoughts and recommendations, besides that, 
it is considered that only regulatory changes can improve the level 
of labor potential in the country.

Key words: demographic situation, economic processes, la-
bor potential, development, population.

Постановка проблеми у загальному вигляді  
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. За умов глобалізації всіх 
світових процесів, завдяки переходу від індустрі-
ального та постіндустріального до інформаційно-
го типу суспільства в економічній та демографіч-
ній сферах розвитку країни значної актуальності 
набуває роль рівня інтелекту населення, до якого 
можемо віднести освіту та кваліфікацію, здоров’я, 
культуру та інші здібності, які, головним чином, 
визначають трудовий потенціал як людини, так і 
населення країни загалом.

Оскільки економічні процеси тісно пов’язані 
з демографічною сферою, саме якісний розвиток 
трудового потенціалу зможе допомогти поліп-
шити економічну ситуацію в країні, що, своєю 
чергою, призводитиме й до підвищення со- 
ціальних стандартів та умов життя населення. 
Отже, демографічні процеси, що відбувають- 
ся всередині країни, зазнають позитивних змін, 
а основні показники демографічного розвитку 
зможуть вийти на якісно новий рівень.

Однак ефективність досягнення бажаних показ-
ників розвитку, безумовно, залежить як від вну-
трішньополітичних чинників, куди можна віднести 
політичну спрямованість та стабільність, так і від 
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зовнішньоекономічних чинників впливу. Головним 
чином, це проявляється у впливі глобалізаційних 
процесів, як політичних, так і економічних.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. Щодо даного 
питання вже існує думка вчених, яка полягає 
у тому, що саме людина є центром у будь-якій 
сфері діяльності, яка розвивається під впливом 
соціальних законів (М.І. Долішній, В.Г. Коста-
ков, І.С. Маслова, І.І. Лукінов, С.І. Пирожков, 
К.І. Якуба, В.С. Васильченко та ін.). Однак до-
слідження науковців, головним чином, здій-
снювалися без урахування потенціалу та важ-
ливості інвестування у сферу освіти, науки та 
здоров’я, а система оцінки трудового потенціа- 
лу та показників, які використовувалися для 
оцінки, сьогодні є недостатньо різноманітною 
та потребує розширення і більшої конкретики.

Формулювання цілей статті (постановка зав- 
дання). Серед головних завдань дослідження 
соціально-економічного та демографічного роз-
витку – визначення та дослідження трудового 
потенціалу країни, його кількісних та якісних 
особливостей та характеристик.

Соціально-економічні перетворення, які мали 
місце в кінці 90-х років ХХ ст. в Україні, значно 
вплинули на стан сучасного трудового потенціа-
лу, тому його поліпшення потребує застосування 
особливих методів та засобів для забезпечення 
стабільного розвитку. З погляду нової концепції 
формування людського потенціалу як визначаль-
ного капіталу даний ресурс є одним із головних 
її складників. Особливої уваги дане питання на-
буває в умовах переорієнтації на інноваційну мо-
дель соціально-економічної сфери країни.

Постає необхідність перегляду концепції 
економічного розвитку в напрямі інтелектуаль-
ного потенціалу як капіталу суб’єкта економіч-
них відносин у державі. У таких умовах еко-
номічне зростання розглядається не як кінцева 
мета, а як своєрідний метод чи спосіб розвитку 
трудового потенціалу. Населення та людина як 
творець матеріальних та духовних благ повинні 
бути враховані в механізмі застосування трудо-
вого потенціалу.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Щодо даного питання вже існує дум-
ка вчених, яка полягає у тому, що саме людина  
є центром у будь-якій сфері діяльності, яка роз-
вивається під впливом соціальних законів [1].

Базуючись на узагальненні поглядів на сутність 
категорії «трудовий потенціал», виділено такі нау-
кові напрями інтерпретації трудового потенціалу, 
як ресурсний та факторний, куди можемо віднести 
політично-економічний, соціально-економічний  
та демографічно-економічний, або ж просто де-
мографічний, підходи.

Теоретично обґрунтував трудовий потенціал 
за допомогою ресурсного підходу В.Г. Костаков, 
який дав визначення трудового потенціалу як 
певного запасу праці, який перебуває в залеж-

ності від структури трудових ресурсів країни та 
їх загальної кількості [2].

Що стосується політично-економічного по-
гляду на зміст трудового потенціалу, відзна-
чимо, що його відстоювали такі науковці, як 
В.К. Врублевський та В.М. Москвич, які, зо-
крема, мали погляд на трудовий потенціал  
з точки зору сукупного працівника, поєднаного 
з продуктивними силами [3; 4].

Трудові ресурси у цьому підході розгляда-
ються як певна здатність індивідів до праці  
в межах суспільства, сукупність індивідів роз-
глядається як кількісна характеристика загаль-
ного трудового потенціалу [5–7].

На думку І.С. Маслової, трудовий потенціал –  
це соціально-економічна категорія, яка відріз-
няється за призначенням і своїм змістом від 
економіко-демографічної категорії й є загаль-
ною характеристикою сукупних здібностей сус-
пільно корисної діяльності, які визначаються 
можливістю окремих індивідів, їхніх груп та 
всього працездатного населення за їх участю  
в трудових процесах [8].

Соціальний підхід, що є властивим соціаль-
но-економічним працям останніх років, і став 
новим напрямом у дослідженні трудового по-
тенціалу. Йдеться про те, що у вивченні питан-
ня трудового потенціалу економічна наука має 
базуватися на першоджерелах, у цьому разі на 
понятті «потенціал», що являє собою силу, яка 
залежно від способів та методів її використання 
або створює блага для людини, або ж призво-
дить до позбавлення цих благ.

Головним чином, саме через таке тверджен-
ня в економічній науці з'явилося поняття  
соціально-трудового потенціалу, який являє со-
бою характеристику самих індивідів. Загалом це 
поняття відображає якість таких методів, інстру-
ментів та механізмів, що звільнюють простір для 
створення та існування трудового потенціалу.

Трудовий потенціал має своєрідне визначен-
ня в демографічному підході, який характери-
зується як зведена економічна та демографічна 
трудова активність людей та описується серед-
нім числом людино-років. Цей підхід уперше 
був викладений у публікації І.І. Лукінова про 
зв’язок між відтворенням і використанням тру-
дового потенціалу. У публікації визначено роль 
і місце окремих поколінь у створенні та форму-
ванні трудового потенціалу [9]. Підхід базуєть-
ся на принципі можливої демографії [10–12].

У цьому підході життєвий потенціал фор-
мується кількістю майбутніх років життя лю-
дини або групи людей певної вікової категорії. 
Однак існує суттєвий недолік такого підходу, 
який проявляється у тому, що розрахунок об-
числюється за умови незмінності існуючого рів-
ня смертності та зайнятості.

Окрім того, як зауважує К.І. Якуба, невра-
хованими можуть залишитися потенційні запа-
си незайнятого населення під час визначення 
обсягів трудового потенціалу [13]. Головним 
чином, це відноситься до сіл, де дуже низьким  
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є рівень зайнятості і значних розмірів сягає 
кількість працездатних безробітних людей.

Відзначимо, що в державних документах ви-
значення терміна «трудовий потенціал» має пев-
ну особливість. Так, наприклад, у схвалених Роз-
порядженням прем’єр-міністра України в 2009 р., 
«Основних напрямах розвитку трудового потен-
ціалу в Україні на період до 2017 р.» під тру-
довим потенціалом розуміємо загальну кількість 
громадян працездатного віку, які за певних інди-
відуальних ознак, таких як стан здоров'я, пси-
хофізіологічні особливості, соціально-етнічний  
менталітет, фаховий, освітній та інтелектуальний 
рівні, мають можливість та намір проводити тру-
дову діяльність. Зазначимо, що дане трактування 
враховує сутність терміна «потенціал» лише об-
межено. Тут потенціал визначається як можли-
вості, що існують у прихованій формі та за пев-
них умов можуть виявитися.

У Розпорядженні також зазначається, що од-
нією з головних причин виникнення проблеми 
та обґрунтування необхідності її розв'язання 
програмним методом є проблема демографіч-
ної кризи, зокрема високий рівень передчасної 
смертності населення та критично низький рі-
вень народжуваності. Отже, можна зробити ви-
сновок про тісний взаємозв’язок між розвитком 
демографічної сфери, трудового потенціалу та 
економіки держави [14].

Загалом, розглядаючи наукові праці з пи-
тань розвитку трудового потенціалу, проводя-
чи аналіз понятійного апарату та дослідження 
законодавчих аспектів, потрібно зазначити, що 
під трудовим потенціалом недоцільно розуміти 
лише трудові ресурси та працездатне або еконо-
мічно активне населення, оскільки це вступає в 
суперечність з етимологією слова «потенціал».

Сьогодні більш прийнятним є розуміння тру-
дового потенціалу за ототожнення його з трудо-
вими можливостями як окремої людини, так і 
всього населення. Трудовий потенціал ураховує 
вже сформовані якості, що дають змогу індиві-
ду займатися конкретною трудовою діяльністю, 
а також усі йому притаманні вміння, знання та 
навички, що ще можуть бути розвинуті.

Це, своєю чергою, формує з людини активно-
го творця як матеріальних, так і духовних благ 
у суспільстві, що додатково вказує на взаємо-
залежність демографічної та економічної сфер. 
Зауважимо, що при цьому головним двигуном 
розвитку суспільства є постійно зростаючі по-
треби людини та необхідність задоволення та-
ких потреб, що, своєю чергою, змушує людство 
постійно розвивати та вдосконалювати прита-
манні йому трудові властивості та якості.

Зміна свідомості суспільства під впливом 
економічних чинників притягнула погляди вче-
них та змінила їх ставлення до поняття тру-
дового потенціалу. Українські науковці визна-
чили сутність, критерії та основні складники 
інтерпретації трудового потенціалу з погляду 
етимології даного поняття. У цьому разі трудо-
вий потенціал розглядається низкою можливос-

тей та обмежень, які можуть бути застосовані 
під час діяльності людини [15].

На нашу думку, найбільш удале та глибоке 
визначення трудового потенціалу дали такі на-
уковці, як В.П. Антонюк та Н.Д. Лук’янченко: 
трудовий потенціал являє собою комплексну, 
цілісну низку можливостей як окремої люди-
ни, так і суспільства в рамках діяльності чи ак-
тивності, спрямованої на використання праці, 
причому ця діяльність може бути як підприєм-
ницькою, так і інноваційною [16].

Окрім того, зазначається, що як окрема 
людина, так і населення без будь-яких стате-
вовікових обмежень та намірів являє собою 
своєрідний носій трудового потенціалу, де вра-
ховуються всі стадії його розвитку, починаючи 
від його формування та закінчуючи викорис-
танням та трансформацією.

Відзначимо, що під низкою можливостей 
розуміється здатність до продуктивної праці 
та отримання нових знань, уміння використо-
вувати інструменти праці, технології та спосо-
би трудової діяльності. Дане твердження, го-
ловним чином, стосується якісного складника 
трудового потенціалу. Однак розгляд трудового 
потенціалу з погляду кількісних чи якісних по-
казників не зовсім коректний, науковці заува-
жують, що лише в єдності цих показників по-
лягає істина.

На нашу думку, трудовий потенціал є кіль-
кісним виміром якісних характеристик та осо-
бливостей людини. Сюди можна віднести та-
лант, природні здібності, рівень кваліфікації, 
освіти та досвід. Дані характеристики викорис-
товуються в процесі виробництва матеріальних 
і духовних благ та створення умов для безпеки 
соціально-економічних і демографічних умов 
життєдіяльності населення.

Відзначимо, що широке коло дослідників 
називають схожий підхід інтегральним, або ж 
комплексним, та є його прихильниками. Даний 
підхід розуміє трудовий потенціал в об'єднанні 
його кількісних та якісних категорій. Зокрема, 
Д.П. Богиня та О.А. Грішнова визначають зміст 
трудового потенціалу як інтегральну оцінку 
кількісних і якісних характеристик економічно 
активного населення [17].

Що стосується комплексної характеристики 
трудового потенціалу, відзначимо, що в першій 
половині 90-х років ХХ ст. Комітет ООН із про-
грами розвитку розробив індекс людського розви-
тку, або ж потенціалу, який пов'язаний та харак-
теризує демографічну та соціально-економічну 
сфери. Цей індекс визначається як середньоариф-
метичне значення з таких показників, як:

– очікувана тривалість життя;
– рівень освіти;
– рівень бідності;
– рівень безробіття населення;
– ВВП на душу населення.
За даною методикою розрахунок кожного по-

казника зведеного індексу проводиться за фіксо-
ваними стандартами мінімальних і максималь-
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них значень показників, з якими порівнюються 
і фактичні показники кожної країни [18–20].

Однак індекс має певні недоліки через малу 
кількість параметрів. Хоча й застосування дано-
го індексу в міжнародних порівняннях є досить 
інформативним. Що стосується оцінки трудово-
го потенціалу, система показників є недостатньо 
різноманітною та потребує розширення і біль-
шої конкретики. Для подальшого розроблення 
кількісної оцінки трудового потенціалу та більш 
повної характеристики чи оцінки трудового по-
тенціалу доречним може стати використання та-
ких сфер життєдіяльності, як охорона здоров’я, 
науковий та освітній потенціал [21].

Коли держава інвестує в людський капітал, 
вона, таким чином, формує міцне підґрунтя як 
для економічного розвитку, так і для розвитку 
демографічної сфери та, що не менш важливо, за-
безпечує свою національну безпеку й конкуренто-
спроможність на міжнародній арені. Розглядаючи 
головні складники, які стосуються інтелектуаль-
них інвестицій у населення, відзначимо, що пере-
важно це витрати на освіту та науку.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Загалом, ураховуючи сучасні умови, головні 
особливості та характеристики розвитку на-
шої економіки та економічну активність насе-
лення, існуючі неврегульовані питання у сфері 
правового забезпечення та розвитку трудового 
потенціалу, можемо прийти до висновку, що 
головним пріоритетом соціально-економічної та 
демографічної політики України повинен стати 
механізм відтворення, формування та вдоскона-
лення трудового потенціалу.

Що стосується підвищення ефективності тру-
дового потенціалу, то для цього потрібно постій-
но аналізувати динаміку змін його кількісних та 
якісних критеріїв, створити методику, яка мог- 
ла б ураховувати чинники та характеристики 
трудового потенціалу. Відзначимо, що вплив на 
створення та застосування трудового потенціалу 
мають правові та соціально-економічні чинники, 
тому проблема поліпшення та вдосконалення чин-
ної законодавчої бази установ розвитку людини та 
створення умов для впровадження міжнародних 
стандартів є надзвичайно актуальним питанням, 
що потребує конкретних та невідкладних рішень.

Додамо також, що трудовий потенціал являє  
собою невід’ємну частину економічного, а отже, 
демографічного потенціалу країни. Саме опти-
мальне відношення людських, природних та ви-
робничих економічних ресурсів визначає ефектив- 
ність використання трудового потенціалу. Сьо-
годні регулювання зайнятості населення та пере-
осмислення проблеми розвитку трудового потен-
ціалу є необхідним чинником розвитку держави 
в умовах актуальних ринкових перетворень.
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ – СКЛАДОВА ЧАСТИНА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

SOCIAL PROTECTION – COMPOSITION PART OF SOCIAL POLICY

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто теоретичні та практичні проблеми за-

безпечення соціального захисту населення. Обґрунтовано,  
що реформування системи соціального захисту повинне здій-
снюватися на основі першочергового визначення основних 
понять та їх наукового обґрунтування. Розглянуто та про-
аналізовано різні спроби науковців щодо визначення сутнос-
ті понять «соціальний захист» та «соціальне забезпечення»,  
а також різноманітні підходи до розгляду питання співвідно-
шення цих категорій. Діяльність щодо соціального захисту на-
селення є обов’язковим складником будь-якої сучасної держа-
ви, тим більше держав, які визнали себе соціальними. У цілому 
соціально-захисна діяльність охоплює сферу матеріального 
забезпечення і надання соціальних послуг непрацездатним 
особам. Зазначається, що соціальний захист можна розгляда-
ти у вузькому та широкому розумінні. Визначено єдність трьох 
головних складників соціальної політики.

Ключові слова: соціальний захист, соціальне забезпечен-
ня, соціальне страхування, соціальна політика, соціальні ризи-
ки, прожитковий мінімум, життєвий рівень, соціальні послуги.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены теоретические и практические пробле-

мы обеспечения социальной защиты населения. Обосновано, 
что реформирование системы социальной защиты должно осу-
ществляться на основе определения основных понятий и их на-
учного обоснования. Рассмотрены и проанализированы различ-
ные попытки ученых определить сущность понятий «социальная 
защита» и «социальное обеспечение», а также различные под-
ходы к рассмотрению вопроса соотношения данных категорий. 
Деятельность по социальной защите населения является обя-
зательной составляющей любого современного государства, 
тем более государств, признавших себя социальными. В целом  
социально-защитная деятельность охватывает сферу матери-
ального обеспечения и предоставления социальных услуг нетру-
доспособным лицам. Отмечено, что социальную защиту можно 
рассматривать в узком и широком смыслах. Определено единст- 
во трех главных составляющих социальной политики.

Ключевые слова: социальная защита, социальное обе-
спечение, социальное страхование, социальная политика, со-
циальные риски, прожиточный минимум, жизненный уровень, 
социальные услуги.

ANNOTATION
The article deals with theoretical and practical problems of pro-

viding social protection of the population. The authors solve a large 
range of issues of theoretical and methodological nature. It is sub-
stantiated that the reform of the system of social protection should 
be carried out on the basis of the primary definition of the basic 
concepts and their scientific substantiation. Different attempts of 
scientists to the essence of the concepts of "social protection" and 
"social security" are considered and analyzed, as well as various 
approaches to considering the issue of the correlation of these 
categories. At all stages of the historical development of society, 
social protection was an indicator of the civil status of the state. 
Its effective organization is a guarantor of the stability of society. 
Social protection has always occupied and occupies one of the 
key places in the life of society, the state, as well as an individual.  
Activities on social protection of the population are an integral 
part of any modern state, the more so the states that have recog-
nized themselves as social. In the general social-protective activity  
covers the sphere of material support and provision of social ser-
vices to the disabled. It is noted that social protection can be consid-
ered in a narrow and broad sense. The system of social protection 
combines the following elements: social security, social assis-
tance for certain categories of the population, social insurance.  
It is determined that in today's conditions, on the one hand, the 
organization of social protection has more opportunities than be-
fore, and on the other – this activity is constantly complicated, es-
pecially because of the old thinking left by our employees from  
the command-administrative system. Taking into account the pro-
tection of citizens, it must be borne in mind that any social action 
must be guided by the interests of not only state-building, as re-
quired by the modern political moment, but the interests of man,  
as required by common sense. In the course of our research, we 
have identified that social protection is a multi-level system of 
economic, social and legal relations for managing social risks of 
society in order to eliminate their undesirable consequences and 
ensure an adequate standard of living.

Key words: social protection, social security, social insurance, 
social policy, social risks, living wage, living standards, social services.

Постановка проблеми у загальному виг- 
ляді та її зв’язок із важливими наукови-



247Приазовський економічний вісник

ми чи практичними завданнями. Здобуття 
Україною незалежності, проголошення її со-
ціальною, правовою державою, перехід від  
командно-адміністративної системи планування 
економіки до ринкової зумовили реформування 
всіх сфер життя нашої країни, e тому числі со-
ціальної. Соціально-економічний розвиток сус-
пільства, негативна демографічна ситуація, що 
спостерігається в багатьох країнах світу, стали 
передумовами того, що соціальне забезпечення 
нині є невід’ємним складником державної со-
ціальної політики. Соціальний захист завжди 
займав і займає одне з ключових місць у житті 
суспільства, держави, а також окремої людини. 
Сьогодні система соціального захисту населен-
ня є неодмінним атрибутом соціальної політики 
держави. Соціальний захист виступає однією зі 
складових частин соціальної політики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спираються автори. Теоретичним та 
практичним проблемам забезпечення соціально-
го захисту населення й окремих категорій пра-
цівників присвячено праці українських та ро-
сійських учених: В.С. Андрєєва, Є.І. Астрахана, 
А.Н. Єгорова, О.Є. Мачульської, Н.Б. Болотіної,  
П.Д. Пилипенка, В.Я. Бурака, С.М. Синчука,  
І.М. Сироти, Б.І. Сташківа, С.М. Прилипка, 
О.Я. Лапки, І.С. Ярошенко, О.Г. Чутчевої, 
Т.З. Гарасиміва, Л.Б. Баранника, С.О. Устинова,  
О.П. Сайнецького та ін.

Незважаючи на значну кількість робіт у сфе-
рі соціального захисту, питання теоретичного  
і методологічного характеру залишаються ще 
недостатньо дослідженими.

Формулювання цілей статті (постановка зав- 
дання). На нашу думку, реформування системи 
соціального захисту повинне здійснюватися на 
основі першочергово визначення основних понять 
та їх наукового обґрунтування. Переосмислення 
сутності соціального захисту населення відповід-
но до нових завдань, які покликана вирішувати 
ця система, та механізмів здійснення соціального 
захисту населення має бути адекватним транс-
формаційним перетворенням у суспільстві.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. На всіх етапах історичного розвитку 
суспільства соціальний захист був індикатором 
громадянської позиції держави. Його ефективна 
організація є гарантом стабільності суспільства. 
Україна – соціальна держава. З усіх функцій дер-
жави чи не найважливішою є захисна, особли-
во сьогодні. У наш час, час природних катакліз-
мів, по-літичних баталій та економічних криз ця 
функція набуває чи не найбільшої значущості.

Нині Україна переживає період свого станов-
лення як демократичної та правової держави, за-
кладається фундамент розбудови соціальної дер-
жави. Соціальна держава має створювати умови 
для забезпечення громадян роботою, перерозпо-
діляти доходи через державний бюджет, забез-
печувати людям прожитковий мінімум, сприяти 

збільшенню числа дрібних і середніх власників, 
охороняти найману працю, піклуватися про 
освіту, культуру, сім’ю, охорону здоров’я, поліп-
шувати соціальне забезпечення тощо. Конститу-
цією визначено, що найвищою соціальною цін-
ністю в Україні є людина, її життя та здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека; права 
та свободи людини, їх гарантії визначають зміст 
і спрямованість діяльності держави, яка відпо-
відає перед людиною за свою діяльність; утверд- 
ження та забезпечення прав і свобод людини є 
основним обов’язком держави. Отже, держава 
зобов’язує себе здійснювати функцію соціально-
го захисту громадян. Соціальна функція різно-
манітна за змістом і об’ємна за охопленням ді-
яльності. Основне її призначення – усунути або 
пом’якшити можливу соціальну напруженість у 
суспільстві, вирівняти соціальний стан людей, 
розвивати охорону здоров’я, освіту, культуру. 
У цьому чітко простежується мета держави –  
забезпечити людині гідне існування, вільний роз-
виток особистості, захист сім’ї, соціальну спра- 
ведливість  і соціальну захищеність.

У процесі глибокої реформи фундаментальних 
економічних, політичних та духовних основ сус-
пільства все частіше почали проявлятися кризові 
явища, які охопили все наше суспільство. Зрозу-
мівши це, Україна стала на шлях побудови свого 
національного права. Юридичні та організаційні 
засади, на основі яких вона функціонувала про-
тягом останніх років, вступили у серйозні проти-
річчя з новими соціально-політичними реаліями: 
з одного боку, зростаюче усвідомлення людьми 
своїх невід’ємних прав людини і громадянина, 
сфера яких виявилася куди ширшою, ніж уважа-
ли, а з іншого – загострення соціальної напруги.

У складні часи, які переживає сьогодні наша 
країна, головним пріоритетом державної соціаль- 
ної політики має стати намагання зробити яко-
мога більше для того, щоб кожний, хто по-
требує допомоги, відчув увагу та підтримку   
з боку держави. До ключових питань, що пос- 
тають перед більшістю країн як у довгостроко-
вій, так і в короткостроковій перспективі, нале-
жить побудова ефективної системи соціального 
захисту населення, здатної вирішувати нагаль-
ні й перманентні соціальні проблеми.

В Україні довгий час основною категорією  
в соціальній сфері було «соціальне забезпечен-
ня». Лише на початку 90-х років минулого сто-
ліття в умовах переходу до соціально орієнтова-
ної економіки та наближення до міжнародних 
стандартів у правовому полі українського законо-
давства стали використовувати термін «соціаль- 
ний захист», оскільки система соціального за-
безпечення вже не відповідала завданням,  
які стоять перед соціальною державою, яка по-
винна, виконуючи свою головну функцію, за-
безпечити достойний життєвий рівень кожної 
людини і громадянина.

Термін «соціальний захист» уперше було ви-
користано ще в 1935 р. в «Законі про соціаль-
ний захист США», який законодавчо закріпив 
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новий для цієї країни інститут обов’язкового 
страхування на випадок старості, смерті, ін-
валідності та безробіття [3, с. 9], а згодом цей 
термін став застосовуватися в більшості країн 
світу та Міжнародною організацією праці.

За радянських часів дослідження питань соці-
ального захисту населення було мало розгорнутим. 
Проте значний внесок у розроблення зазначеної 
проблематики здійснив В.С. Андрєєв, який, зокре-
ма, дав правове визначення поняттю «соціальне  
забезпечення» як сукупності певних соціально-
економічних заходів, пов’язаних із забезпечен-
ням матері й дитини, громадян у старості та за 
непрацездатності, з медичним лікуванням і об-
слуговуванням як важливим засобом профілак-
тики та відновлення працездатності [2, с. 30–34].

Соціальний захист населення розглядають із 
різних позицій. По-перше, як політику держа-
ви, спрямовану на забезпечення соціальних, еко-
номічних, політичних та інших прав і гарантій 
людини. На думку Н. Борецької, «соціальний за-
хист – це система соціальних та економічних прав 
та гарантій, що закріплюються державою і реалі-
зуються її соціальною політикою на основі меха-
нізмів забезпечення життєвого рівня, достатнього 
для відтворення та розвитку особистості на всіх 
етапах життєдіяльності людини» [5, с. 84]. Це ви-
значення враховує гарантовані державою соціаль-
ні та економічні права та вказує мету цих гаран-
тій – забезпечення достатнього життєвого рівня 
для розвитку особистості. М.Ю. Денисов визначає 
соціальний захист як політику держави щодо за-
безпечення конституційних прав і мінімальних 
гарантій людині незалежно від її місця проживан-
ня, національності, статі і віку [6, с. 67]. Подібною 
є думка С.О. Устинова, який говорить, що соці-
альний захист – це діяльність соціально орієнто-
ваної держави, яка здійснюється через комплекс  
організаційно-правових та соціально-економічних  
заходів, метою яких є: по-перше, створення для 
непрацездатних належних умов для забезпечення 
своїх соціально-економічних та духовних потреб; 
по-друге, гарантоване забезпечення громадянам, 
які потребують соціальної допомоги, рівня життя 
не нижче від прожиткового мінімуму [9, с. 90–95.] 
Так, С. Сіденко вважає, що «соціальний захист 
можна визначити як сукупність законодавчо за-
кріплених економічних, правових і соціальних га-
рантій, які надає суспільство кожному своєму чле-
ну в разі безробіття, втрати або різкого скорочення 
доходів, хвороби, народження дитини, виробничої 
травми, інвалідності, старості тощо» [8, с. 27].

По-друге, соціальний захист трактують як 
систему управління соціальними ризиками з 
метою підтримки встановлених суспільством 
соціальних стандартів життя для кожної люди-
ни. Так, на думку Ю. Шклярського, соціальний 
захист населення – це «сукупність усіх форм, 
які застосовує суспільство для забезпечення за-
хисту від ризиків захворювань, старості, для 
гарантування у разі зменшення або втрати до-
ходу» [10, с. 33–34]. О. Сергієнко вважає, що 
соціальний захист – це «реалізація права на 

забезпечення в разі повної, часткової або тим-
часової втрати працездатності, втрати годуваль-
ника, безробіття з незалежних від людини при-
чин, а також у старості та в інших випадках, 
передбачених законодавством» [7, с. 31–35.] 
Основним суб’єктом, що створює, регулює сис-
тему соціального захисту, є держава, тому, на 
нашу думку, найбільш точним із позицій со-
ціальної політики й економіки є визначення, 
запропоноване Н. Борецькою: «Соціальний за-
хист – це система соціальних та економічних 
прав та гарантій, що закріплюються державою  
і реалізуються її соціальною політикою на осно-
ві механізмів забезпечення життєвого рівня, до-
статнього для відтворення і розвитку особистос-
ті на всіх етапах життєдіяльності людини».

У публікаціях останніх років можна знайти  
різні спроби науковців розкрити сутність по-
нять «соціальний захист» та «соціальне забез-
печення», а також різноманітні підходи до роз-
гляду питання співвідношення даних категорій. 
По суті, досліджувані категорії, за визначенням 
автора, є схожими, а саме поняття «соціально-
го захисту» не містить повного формулювання, 
оскільки йдеться лише про матеріальне забез-
печення, при цьому зовсім не вказується на за-
безпечення інших соціальних прав людини і гро-
мадянина. Своєю чергою, І.М. Сирота зазначає, 
що використання терміна «соціальний захист»  
у Конституції України не применшує значення 
терміна «соціальне забезпечення», оскільки вва-
жає ці обидва терміни синонімами. Термін «со-
ціальне забезпечення», на думку науковця, є 
складником поняття «соціальний захист», хоча 
при цьому зазначає, що не буде помилкою до за-
конодавчого визначення вищезазначених термінів 
використовувати ці терміни як синоніми [9, с. 94].

Діяльність щодо соціального захисту населен-
ня є обов’язковим складником будь-якої сучасної 
держави, тим більше держав, які визнали себе со-
ціальними. У цілому соціально-захисна діяльність 
охоплює сферу матеріального забезпечення і на-
дання соціальних послуг непрацездатним особам.

Соціальний захист можна розглядати у вузь-
кому та широкому розумінні. Соціальний захист 
у вузькому розумінні включає гарантії з охорони 
праці, здоров’я і навколишнього середовища, мі-
німальної оплати праці та інші заходи, необхідні 
для нормальної життєдіяльності людини.

Соціальний захист у широкому розумінні – 
взагалі діяльність держави, спрямована на за-
безпечення людини матеріальними благами, 
процесу розвитку повноцінної особистості, ней-
тралізацію негативних факторів, що впливають 
на людину, створення умов для самовизначення 
і ствердження у житті [4, с. 36].

Поняття соціального захисту населення досить 
широке і стосується, вірніше сказати, охоплює 
всі верстви населення тією чи іншою мірою. Це, 
з одного боку, дає дуже великий обсяг емпірич-
ного матеріалу, а з іншого – ускладнює аналіз да-
ної сфери людської діяльності Формування чинної 
системи соціального захисту пов’язане із набуттям 
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Україною незалежності і переходом від командно-
адміністративної економічної системи до ринкової.

Поняття «соціальний захист» прийшло на 
зміну поняттю «соціальне забезпечення», яким у 
радянський період історії позначали сукупність 
державних заходів, пов’язаних із забезпеченням 
громадян у старості та в разі непрацездатності,  
з піклуванням про дітей, із медичним обслугову-
ванням та лікуванням. Фінансувалося соціальне 
забезпечення із суспільних фондів споживання, 
через які забезпечувалися безоплатна освіта, до-
помоги, пенсії, стипендії студентам, оплата що-
річних відпусток, оплата путівок у санаторії та 
будинки відпочинку, безоплатна медична допо-
мога, утримання дітей у дошкільних закладах та 
низка інших виплат та пільг. Поняття «соціаль-
не забезпечення», сформоване у радянський пе-
ріод, мало чіткі ознаки цього періоду. Соціальне 
забезпечення віддзеркалило ідеологію державно-
го патерналізму та всеосяжного піклування.

Починаючи з 1991 р. Україна як незалежна 
держава починає формувати власну законодавчу 
базу соціального захисту. У цей період держа-
ва, прагнучи захистити населення від бідності, 
ухвалює низку законів, які жодним чином не 
враховують економічні реалії та виглядають на-
віть більш щедрими порівняно з тими, що існу-
вали раніше. Проте забезпечення їх виконання 
в умовах економічної кризи стає все більш про-
блематичним. Це стосується, зокрема, законів 
України «Про пенсійне забезпечення», «Про ста-
тус ветеранів війни, гарантії їх соціального захис-
ту» (1993 р.), «Про статус та соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи» (1991 р.), законодавчого  
встановлення пільг за професійною ознакою пра-
цівникам окремих сфер: суддям, прокурорам, 
військовослужбовцям, народним депутатам тощо 
(1992–1994 рр.). Найбільш значними подіями  
у процесі формування нової системи соціального  
захисту (відповідно до ринкових економічних 
умов) були: прийняття програм житлових субси-
дій (1996 р.), допомоги малозабезпеченим сім’ям 
(2000 р.), а також формування системи держав-
ного соціального страхування. Програма житло-
вих субсидій стала першою соціальною програ-
мою, розробленою на засадах адресності, тобто 
з використанням механізму перевірки доходів 
(матеріального становища) домогосподарства-
претендента. Програма спрямована на допомогу 
населенню щодо оплати житлово-комунальних 
послуг та палива в умовах значного зростання 
тарифів. Основним результатом програми було 
зупинення зростання заборгованості населення 
по оплаті житлово-комунальних послуг. Закон 
про прожитковий мінімум (основний державний 
соціальний стандарт) прийнято в 1999 р. Згідно  
з ним, прожитковий мінімум застосовується для вста- 
новлення розмірів мінімальної заробітної плати та 
мінімальної пенсії за віком, визначення розмірів 
соціальної допомоги, допомоги сім’ям із дітьми, 
допомоги по безробіттю, а також стипендій та ін-
ших соціальних виплат виходячи з вимог Консти-

туції України. Але доволі тривалий час мінімаль-
на заробітна плата, мінімальна пенсія та більшість 
соціальних виплат були нижче за прожитковий 
мінімум. У 2000 р. ухвалено Закон про держав-
ну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям. 
Згідно з його положеннями, впроваджено другу 
адресну програму (після програми житлових суб-
сидій), надання підтримки за якою залежить від 
доходу сім’ї та передбачає його перевірку. У Зако-
ні зазначено, що він «спрямований на реалізацію 
конституційних гарантій права громадян на соці-
альний захист – забезпечення рівня життя не ниж-
чого від прожиткового мінімуму» [11, с. 71–111].

Сьогодні основною метою соціального захисту є 
забезпечення виживання соціально незахищених 
верств населення та першочерговий захист окре-
мих категорій громадян (військовослужбовців,  
вимушених переселенців, постраждалих та ін.). 
Як перспективну необхідно розглядати мету,  
що відповідає ст. 46 Конституції України, згідно 
з якою громадяни мають право на забезпечення 
їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати 
працездатності, втрати годувальника, безробіття 
з незалежних від них обставин, а також у старо-
сті та інших випадках, передбачених законом [1].  
Реформування системи соціального захисту ви-
значено в Стратегії сталого розвитку «Украї- 
на – 2020» й є одним із першочергових пріорите-
тів за вектором відповідальності. Не підлягає сум-
ніву необхідність удосконалення моделі соціаль- 
ного захисту в системі пріоритетів державної соці-
альної політики для всіх груп населення. До сис- 
теми соціального захисту слід віднести також со-
ціальні нормативи – гарантовані державою міні-
мальні рівні винагороди за працю, стипендіаль-
ного та соціального забезпечення. Існує єдність 
трьох головних складників соціальної політики:

1) соціальна допомога, що гарантує громадя- 
нам, які опинилися за межами бідності і неспро- 
можні через різні причини забезпечити собі життє- 
вий мінімум, можливість психофізичного вижи-
вання в кризових соціально-економічних умовах;

2) соціальне забезпечення, що гарантує нор-
мальний рівень існування людини і відшкоду-
вання втрат регулярного прибутку, компенса-
ція додаткових утрат у зв’язку з інфляційними 
процесами, упередження причин, що призво-
дять до втрати регулярного прибутку внаслідок 
припинення виробництва тощо;

3) соціальні послуги, що забезпечують високий 
рівень трудової активності, участі в громадсько-
му житті (програми професійної перекваліфіка-
ції, створення додаткових робочих місць та ін.).  
Такий підхід передбачає зміну соціальних 
функцій держави. З одного боку, вона повинна 
створювати умови для того, щоб населення було 
спроможне власними силами вирішувати біль-
шість соціальних проблем, з іншого – необхідно 
надавати певну допомогу громадянам та їх ро-
динам, якщо вони не можуть власними силами 
з різних причин (хвороби, інвалідності, похи-
лого віку тощо) підтримувати необхідний міні-
мальний життєвий рівень.
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Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
У нинішніх умовах, з одного боку, організація 
соціально-го захисту має більші можливості, 
ніж раніше, а з іншого – ця діяльність повсяк-
часно ускладняється, особливо через старе мис-
лення, яке залишилося у наших службовців від 
командно-адміністративної системи. Беручи під 
захист громадян, треба мати на увазі, що будь-
яка соціальна акція повинна керуватися інтер-
есами не лише державотворення, як цього вима-
гає сучасний політичний момент, а й інтересами 
людини, як цього вимагає здоровий глузд. Отже, 
соціальний захист – це багаторівнева система 
економічних, соціальних та правових відносин 
з управління соціальними ризиками суспільства 
для ліквідації їх небажаних наслідків та забез-
печення належного рівня життя. Система соці-
ального захисту об’єднує такі елементи: соціаль-
не забезпечення, соціальну допомогу окремим 
категоріям населення, соціальне страхування.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ  
ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

ACTUAL PROBLEMS OF EMPLOYMENT OF THE POPULATION AND ITS 
INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY IN UKRAINE

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено стан безробіття та міграції населення 

України за останні 5 років, розкрито основні проблеми, запропо-
новано шляхи їх вирішення. Стаття розкриває актуальні пробле-
ми, що виникають на ринку праці країни, спричиняють міграційні 
процеси та впливають на стан безробіття. Проаналізовано ці 
явища на основі статистичних даних. Розглянуто проблему нес- 
тачі кваліфікованих робочих кадрів та перенасиченості ринку 
праці спеціалістами, на яких немає попиту. Досліджено вплив 
появи внутрішньо переміщених осіб через агресію, якої зазнає 
країна, на зайнятість населення та його міграцію. Ці проблеми 
є досить гострими для сучасного стану економіки України, а їх 
вирішення може позитивно вплинути на розвиток ринку праці та 
соціально-економічний стан країни загалом. З 2014 року ВВП 
країни знижувався протягом трьох років, лише в останні два 
роки цей показник почав дещо зростати.

Ключові слова: безробіття, міграція, зайнятість, внут- 
рішньо переміщені особи, ринок праці, економічно активне  
населення.

АННОТАЦИЯ
В статье исследовано состояние безработицы и миграции на-

селения Украины за последние 5 лет, раскрыты основные пробле-
мы, предложены пути их решения. Статья раскрывает актуальные 
проблемы, которые возникают на рынке труда страны, обуслав-
ливают миграционные процессы и влияют на состояние безрабо-
тицы. Проанализированы эти явления на основе статистических 
данных. Рассмотрена проблема недостатка квалифицированных 
рабочих кадров и перенасыщения рынка труда специалистами, 
на которых нет спроса. Исследовано влияние появления внут- 
ренне перемещенных лиц из-за агрессии, которой подвергается 
страна, на занятость населения и его миграцию. Эти проблемы 
являются достаточно острыми для современного этапа экономи-
ки Украины, а их решение может позитивно повлиять на развитие  
рынка труда и социально-экономическое состояние страны в це-
лом. С 2014 года ВВП страны снижался в течение трех лет, толь-
ко в последние два года этот показатель начал немного расти.

Ключевые слова: безработица, миграция, занятость, 
внутренне перемещенные лица, рынок труда, экономически  
активное население.

ANNOTATION
Nowadays, the difficult situation is observed in the socio- 

economic situation of Ukrainian citizens. A large number of the 

active population is increasingly concerned with migration from 
their places of residence. Due to the very slow economic develop- 
ment, Ukraine loses the opportunity not only to align with develo- 
ped countries, but even to catch up with virtually any country in 
Europe, where economic reforms are already fully functioning and 
work for the benefit of society. Therefore, the young active popu-
lation of our country, because of the impossibility to change the 
situation and break the old system, decides to apply their abilities 
in the countries, where it will be appreciated. This problem grows 
with each passing year, then; the emphasis is on emphasizing the 
attention of society and the state, as well as finding and solving 
problems that create this negative tendency. Since all studies that 
cover the economic development of the countries of the world, 
Ukraine consistently finds itself at a lower level compared with 
even the post-Soviet countries. The article proposes to investi-
gate the state of unemployment and migration of the population of 
Ukraine over the past 5 years, to understand the reasons that lead 
to the emergence of these problems and suggests possible ways 
to solve them. The article opens up the actual problems that arise 
in the labor market of the country, which causes migration proces- 
ses and affects unemployment. An analysis of these appearances 
is carried out on the basis of statistical data. The problem of the 
lack of skilled workers and over-saturation of the labor market by 
specialists who are not in demand is considered. The effect by the 
appearance of internally displaced persons through the country’s 
aggression is studied. Its impact to the employment and its mig- 
ration. These problems are quite acute for the current state of the 
Ukrainian economy and their solution can positively affect the de-
velopment of the labor market and the socio-economic situation in 
the country as a whole. Since 2014, the country’s GDP has been 
falling for three years, and over the past two years, this figure has 
started to increase somewhat.

Key words: unemployment, migration, employment, internally 
displaced persons, labor market, economically active population.

Постановка проблеми. З початку 2014 року 
(березень) до сьогодні триває війна України  
з Росією. Нестабільне становище в країні через 
агресію, яка досі не закінчена, протягом 2014  
та майже всього 2015 років спровокувало па-
діння майже всіх економічних показників.  
Зупинка багатьох виробництв на сході країни че-
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рез воєнні дії залишила робітників підприємств 
цих регіонів без роботи. Також активні воєнні 
дії в містах та селах на сході вимусили людей 
залишити свої домівки та поїхати з не підконт- 
рольних Україні територій. Одна частина людей 
переїхала до інших міст та сіл країни, друга 
частина поїхала шукати долю до інших країн. 
Схід України потерпає від зупинки виробництв 
та нестачі людських ресурсів, тоді як інші міста 
країни повинні вирішувати проблеми появи ве-
ликої кількості робітників, спеціальності яких 
не притаманні напрямам виробництв, що розви-
нуті в цих містах. Все це впливає на зростаючі 
показники безробіття за останні п’ять років та 
збільшення міграційних процесів, що прогре-
сують у країні, отже, можна побачити стійкий 
зв’язок між цими економічними явищами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми стану безробіття, відповідно, мігра-
ції населення в Україні в останні п’ять років 
досліджуються в багатьох працях науковців  
у галузі економіки. Цим питанням займались 
такі спеціалісти, як Л.М. Федоришина [2], 
К.І. Тарасова [7], О.О. Корнієнко [6]. Всі вони 
акцентують увагу на проблемах економіки 
країни, що спричинені зростаючими темпами 
безробіття, отже, міграцією активного насе-
лення за кордон.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проте, незважаючи на ве-
лику кількість досліджень, нині не запропо-
новано моделі, яка б могла стати основою для 
усунення проблем безробіття та міграції, ка-
талізатором до зростання економіки України. 
Загострення ситуації з від’їздом працездатного 
населення з країни, співвідношення кількос-
ті робочих місць та робітників не на користь 
робітників в містах, де зросла чисельність зав- 
дяки внутрішньо переміщеним особам, обумов-
люють необхідність пошуку ефективного вирі-
шення проблеми.

Формулювання цілей статті (постановка зав- 
дання). Метою статті є дослідження стану без-
робіття, міграції населення за останні 5 років,  
а також їх негативного впливу на стан економі-
ки країни; формулювання можливих напрямів 
вирішення цих проблем.

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Економічний стан України в останні п’ять 
років залишає бажати кращого. Одним з не-
гативних явищ є підвищення рівня міграції 
населення. Якщо подивитися дані Державної 
міграційної служби України, можна стверджу-
вати, що агресія щодо нашої країни спричини-
ла у 2014–2016 роках масовий сплеск міграції 
в інші держави. Деяке зменшення показників 
спостерігалось у 2017 році, але 2018 рік зно-
ву показав збільшення цього показника [1]. Ін-
формацію можна побачити в наведеній нижче  
таблиці (табл. 1).

Дані табл. 1 також показують, що бажаючих 
повернутися в країну з кожним роком стає де-
далі менше. Через невизначеність з бойовими 

діями та незмінно погане становище економі-
ки країни люди приймають рішення покинути  
її назавжди.

Якщо розглянути статистичні дані цього 
періоду, можна впевнено зафіксувати наяв-
ність економічної кризи в країні. Згідно з да-
ними служби Державної статистики України 
за 2014–2016 роки спостерігається тенденція 
зменшення економічно активного населення, 
включаючи людей працездатного віку. Лише  
з 2017 року можна констатувати деяке підви-
щення активності (рис. 1) [3].

Одними з факторів кризового стану є ведення 
воєнних дій на сході України та анексія Криму. 
Наслідком вилучення великої кількості під-
приємств, які розташовані в Криму та ОРДЛО  
(окремі регіони Донецької та Луганської об-
ластей), є недоотримання бюджетом великої 
кількості надходжень від їх діяльності. Також  
це спричинило зростання міграції населення  
як у межах країни, так і за ними.

Спостерігається жахлива ситуація із зайня-
тістю ВПО. У вересні 2018 року частка працев-
лаштованих ВПО (внутрішньо переміщені особи) 
становила 43%. Загалом серед населення України 
рівень зайнятості залишався стабільним, а в дру- 
гому кварталі 2018 року становив 58% населен-
ня віком від 15 до 70 років. Хоча з 2015 року  
зайнятість ВПО дещо зросла, вона залишається 
на дуже низькому рівні. Багато з них стика-
ються з проблемами працевлаштування. Згідно  
з даними Державної служби статистики 
України та Міжнародної організації міграції  
в Україні 10% відсотків ВПО повідомили, що 
активно шукають роботу й готові почати протя-
гом двох тижнів. Їх більшість (87%) зазначала, 
що стикалася зі складнощами під час пошуку 
роботи, серед яких найпопулярнішими при-
чинами були нестача вакансій взагалі (69%)  
та низька заробітна плата на пропонованих 
вакансіях (57%) [3; 4]. Економічно неактив-
не населення становило 47% опитаних ВПО  
з найбільшою часткою пенсіонерів (22%) та осіб,  
що зайняті роботою по дому, доглядають дітей 
чи інших осіб у домогосподарстві (16%).

Згідно з даними Міжнародної організації мі-
грації в Україні та Міністерства соціальної полі-
тики України кількість ВПО за 2014–2016 роки 
постійно зростала, лише у 2017–2018 роки вона 
залишається майже сталою (рис. 2). Тенденція 
зростання відстежується лише за появи актив-
них бойових дій.

Незалежно від такої великої кількості вну-
трішньо переміщених осіб дуже невелике число 
з них залишається економічно активним (рис. 3).

Таким чином, проблема зайнятості ВПО 
загострює проблему безробіття всієї країни.  
Через непрацюючі програми адаптації ВПО до 
соціально-економічного становища країни біль-
шість цих громадян залишається безробітною 
або від’їжджає до інших країн.

Згідно з даними Державної служби зайня-
тості України існує факт розбалансованості 
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Таблиця 1
Показники виїзду та повернення громадян України на постійне проживання

Показник 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік
Кількість оформлених документів для виїзду за кордон 
на постійне місце проживання 8 932 11 345 13 624 7 325 8 551

Кількість осіб, що повернулися в Україну 2 366 1 687 1 958 1 741 1 634
Джерело: складено на основі [1]

Рис. 1. Рівень економічної активності населення  
(в середньому за період, % до загальної кількості населення)

Джерело: складено на основі [3]
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вантажників, швачок, електрозварювальни- 
ків, слюсарів, токарів, пекарів, столярів, 
офіціантів, медичних сестер, трактористів, 
птахівників, тваринників, інженерів, фарма-
цевтів), за якими сьогодні бракує бажаючих 
навчатися та працювати через низький рівень  
заробітної плати.

Натомість відомо, що на кожні 3 тисячі ва-
кансій економістів є 5 тисяч бажаючих отри-
мати цю роботу. Лише 20% молоді отримують 
професійно-технічну освіту, інші 80% закін- 
чують ВНЗ.

В Україні 47% безробітних – це люди з ви-
щою освітою, у великих містах цей показних 
сягає 90% [5].

Ці дані чітко демонструють дисбаланс пра-
цівників на ринку праці та спеціалістів, яких 
готують сучасні ВНЗ. Через такий стан на рин-
ку праці найчастіше молоді спеціалісти не зна-
ходять себе за напрямами своєї фахової підго-
товки й приймають рішення виїздити за кордон 
на пошуки реалізації свого інтелектуального 
капіталу. З іншого боку, ринок праці потерпає 
від нестачі необхідної робочої сили на вироб-
ництвах через небажання працездатного насе-
лення працювати на важких виробництвах за 
невелику заробітну платню.

Отримання безвізового режиму з багатьма 
країнами світу, можливість активного на-
селення поїхати та побачити життя в розви-
нутих країнах спричинили тенденцію виїзду 
більшої кількості працездатного населення. 
Оскільки після відвідування країн з менш 
корумпованою економікою люди відчувають 
різницю соціально-економічного рівня життя 
цих країн та нашої, більшість тих, хто мав 
думку про працевлаштування за кордоном, 
втілюють її в життя, навіть не маючи змоги 
влаштуватися за своїм фахом.

Корупція в країні стає тягарем, що не дає 
змогу провести кардинальні реформи еконо-
міки України, отже, сповільнює можливість 
її розвитку, адже бізнес, який має бажання 
вкласти свої кошти у виробництво, не хоче їх 

вкладати в корумповані країни. За словами 
генерального директора “Dragon Capital” То-
маша Фіала, відсутність верховенства права, 
корупція в судах і правоохоронних органах 
продовжують нівелювати заклики керівни-
цтва країни інвестувати та створювати робочі 
місця в Україні.

Висновки. Таким чином, для подолання си-
туації з безробіттям та міграцією населення  
в Україні слід звертати увагу на фактори, що 
стали причиною такого становища, та зменши-
ти їх вплив.

Перш за все потрібно провести реформуван-
ня економіки країни, закінчити реформи, які 
тільки почали впроваджуватися, що стане пош- 
товхом для внутрішніх та зовнішніх інвесторів 
фінансувати економіку України.

Треба продовжити такі розпочаті реформи, 
як пенсійна, валютного регулювання, подат-
кова. Наприклад, пенсійна реформа допомо-
же повернути довіру заробітчан до держави, 
оскільки вона спрямована на забезпечення 
стабільного доходу літніх громадян. Реформа 
валютного регулювання відкриває нові мож-
ливості для бізнесу та зовнішніх інвесторів. 
Податкова реформа допоможе врегулювати 
сплату податків громадянами та їх надхо-
дження в бюджет країни, а також повернути 
довіру бізнесу, що зменшить тіньовий обіг в 
економіці. Все це не є можливим без комп-
лексної боротьби з корупцією, що є великою 
складовою економічних стосунків у країні. 
Ці напрями діяльності держави допоможуть 
створити нові робочі місця, що зменшить стан 
безробіття, та повернути ту частину грома-
дян, які вимушені працювати за кордоном че-
рез низькі статки у власній країні.

Крім того, потрібно інтенсивніше розвивати 
ті напрями економіки, в яких є гостра потреба 
ринку праці. Це допоможе підвищити імідж не-
обхідних для цього професій, зменшити безро-
біття, а також зробить більш конкурентоспро-
можною економіку країни й промислові сфери 
діяльності.

Рис. 3. Стан зайнятості ВПО порівняно з усім населенням, %
Джерело: складено на основі [4]
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РОЛЬ АУТ-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРИСТОСУВАННІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ДО ТРАНСФОРМАЦІЇ  

ВІДНОСИН ЗАЙНЯТОСТІ НА РИНКУ ПРАЦІ

THE ROLE OF ОUT-TECHNOLOGIES IN THE ADOPTION OF THE SYSTEM  
OF PERSONNEL MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE TO TRANSFORMATION  

OF RELATIONSHIP BETWEEN LABOR MARKET EMPLOYMENT

АНОТАЦІЯ
У статті виконано систематизацію персонал-технологій 

залежно від характеру розподілу персоналу та функцій управ-
ління між внутрішнім та зовнішнім середовищем організації. 
Розглянуто специфіку застосування запозиченої праці як не-
стандартної форми зайнятості на сучасному ринку праці. 
Обґрунтовано логіку впливу аутсорсингу кадрових процесів 
на систему управління персоналом. Проаналізовано пере-
ваги й недоліки аут-технологій щодо регулювання ентропій-
них тенденцій у системі управління персоналом. Доведено,  
що аут-технології, забезпечуючи зв’язок системи управління 
персоналом із зовнішнім ринком праці, з одного боку, сприя-
ють виведенню за межі системи надмірної ентропії, а з іншого 
боку, можуть спровокувати збільшення ентропії кадрових ризи-
ків. З’ясовано передумови генерування синергетичного ефекту 
завдяки оптимальному комбінуванню переваг внутрішнього 
поділу праці (інсорсинг) та залучених зовнішніх ресурсів (аут-
сорсинг, краудсорсинг).

Ключові слова: аутплейсмент, аутсорсинг, аутстафінг, 
аут-технології, ентропія, запозичена праця, краудсорсинг, лі-
зинг персоналу, управління персоналом.

АННОТАЦИЯ
В статье выполнена систематизация персонал-технологий 

в зависимости от характера распределения персонала и функ-
ций управления между внутренней и внешней средой органи-
зации. Рассмотрена специфика применения заемного труда 
как нестандартной формы занятости на современном рынке 
труда. Обоснована логика влияния аутсорсинга кадровых про-
цессов на систему управления персоналом. Проанализиро-
ваны преимущества и недостатки аут-технологий касательно 
регулирования энтропийных тенденций в системе управления 
персоналом. Доказано, что аут-технологии, обеспечивая связь 
системы управления персоналом с внешним рынком труда,  
с одной стороны, способствуют выведению за пределы систе-
мы излишней энтропии, а с другой стороны, могут спровоциро-
вать увеличение энтропии кадровых рисков. Выяснены пред-
посылки генерирования синергетического эффекта благодаря 
оптимальному комбинированию преимуществ внутреннего 
разделения труда (инсорсинг) и привлеченных внешних ресур-
сов (аутсорсинг, краудсорсинг).

Ключевые слова: аутплейсмент, аутсорсинг, аутстаф-
финг, аут-технологии, энтропия, заемный труд, краудсорсинг, 
лизинг персонала, управление персоналом.

ANNOTATION
The article deals with the systematization of technology person-

nel, depending on the nature of the distribution of personnel and the 
management functions between the internal and external environ-
ment of the organization. The specificity of the use of borrowed labor 
as a non-standard form of employment in the modern labor market, 
which is recognized as a manifestation of its ability to self-organization  
in the conditions of critical deviations from system-forming parame-
ters of demand and supply of labor has been considered. The logic 
of the influence of outsourcing personnel processes on the person-
nel management system, which provokes its removal from the state 
of equilibrium and is, aimed at search of new efficiency criteria in 
the conditions of low level of control over labor force and high level 
of diversity in the structure of the work team. It has been proved 
that in connection with the use of out-technologies (as a non-typical 
element of the personnel management system), the whole system 
may undergo transformations or adaptation scenarios (increased 
flexibility due to maneuvers with a quantitative and qualitative staff 
composition) or on the basis of a bifurcation mechanism (qualitative 
updating due to the principle redistribution of management functions 
between the internal and external environment). The advantages 
and disadvantages of out-technology from the point of view of regu- 
lating entropy trends in the personnel management system and 
in the labor market have been analyzed in the article. It has been 
proved that out-technologies, by providing a link between the per-
sonnel management system and the external labor market, contribu- 
te to removing the limits of the growing entropy system (in the form 
of excessively high costs for personnel maintenance, the implemen-
tation of labor-intensive functions, the presence of non-optimally or-
ganized business processes), and, together with that, can provoke 
an increase in the entropy of personnel risks and undermine the 
integrity of the system. HR-outsourcing establishes a new character 
of the interdependence of the trends in the labor market (as mega 
systems) and human resources management (as the microsys-
tems of each individual enterprise), and, accordingly, the preserva-
tion and growth of human capital is possible only by synchronizing  
self-regulatory functions of the labor market and individual enterpri- 
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ses. The preconditions for generating synergistic effects have been 
determined due to the optimal combination of the advantages of the 
internal division of labor (insourcing) and the attracted external re-
sources (outsourcing, crowdsourcing).

Key words: outplacement, outsourcing, outstaffing, out-tech-
nologies, entropy, borrowed work, crowdsourcing, personnel leasing,  
personnel management.

Постановка проблеми. На ринку праці вже 
тривалий час застосовується нетипова форма за-
йнятості, що передбачає передачу працівника  
у розпорядження іншого працедавця, яка дістала 
назву запозиченої праці. Відносини запозиченої 
праці беруть початок з 1920-х років, і в їх історії 
переплетені економічні, політичні, мотиваційні 
обставини та інтереси різних суб’єктів ринку пра-
ці. У 1970-х роках у США сформувалась концеп-
ція запозиченої праці [1, с. 976; 2, с. 124].

Появу запозиченої праці як взаємовигід-
ної форми нестандартної зайнятості для пра-
цедавців та робочої сили С.В. Легомінова 
пояснює здатністю ринку праці до саморегу- 
ляції [1, с. 976]. З огляду на мінливість рин-
кового середовища та нові тенденції у відноси-
нах зайнятості технології, на яких базується 
система управління персоналом сучасного під- 
приємства, також потребують оновлення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. При-
чини появи та тенденції розвитку запозиченої 
праці, особливості застосування аут-технологій  
в управлінні персоналом досліджуються багатьма 
вченими. Зокрема, С.В. Легомінова [1] розгля-
дає запозичену працю в аспекті самоорганізації 
ринку праці; Л.С. Шевченко [2], А.В. Василик та 
О.С. Царенко [3] систематизують особливості роз-
витку запозиченої праці в Україні; В.С. Бойчен- 
ко [4], Л.В. Боярчук [5], С.Н. Ганущин [6], 
М.І. Карлін, О.В. Борисюк [7], М.М. Мамчин, 
Т.В. Тунік-Чорна [8], І.В. Петрик [9], В.В. Рже-
пішевська, С.А. Головко [10], Н.М. Самолюк, 
Г.М. Юрчик [11], Т.Н. Шкода [12] досліджують 
тенденції розвитку аутсорсингових технологій  
у контексті підвищення зайнятості та в управ-
лінні персоналом; І.М. Дашко [13], О.Д. Костюк 
[14], О.М. Лизунова, Я.Г. Іщенко та Г.В. Кондра-
шова [15] вказують на необхідність пошуку ін-
новаційних персонал-технологій, адаптованих до 
нестандартних форм зайнятості; В.О. Шипуліна 
та О.В. Каспрук [16] аналізують новітні підходи 
до залучення кадрових ресурсів; А.В. Лобза й 
А.П. Каширіна [17] досліджують проблему виве-
дення персоналу зі штату організації; О.В. Ачкасо-
ва [18], О.А. Грішнова, О.С. Заїчко [19], Л.С. Лю-
бохинець [20], В.В. Різник [21], О.С. Шаріпова, 
І.М. Седова [22], А.І. Якимів [23] аналізують пе-
реваги й недоліки застосування аутстафінгу.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Водночас теоретико-методологічні 
та прикладні аспекти застосування аут-технологій 
залишаються актуальними в контексті обґрунту-
вання їх ролі в підвищенні ефективності функці-
онування системи управління персоналом, яка з 
огляду на свою відкритість є чутливою до тенден-
цій еволюції ринку праці.

Формулювання цілей статті (постановка зав- 
дання). Метою статті є поглиблення теоретико-
методологічних засад і розроблення практичних 
рекомендацій щодо впровадження аут-технологій 
у систему управління персоналом у контексті під-
вищення її ефективності в умовах трансформації 
відносин зайнятості на сучасному ринку праці.

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Технологія управління персоналом – це наука й мис-
тецтво управління людьми, механізм взаємозв’язку 
між суб’єктом та об’єктом управління персоналом, 
система взаємодії між керівником та працівником, 
стратегія вироблення рішень і тактика їх виконан-
ня у сфері ефективної зайнятості в управлінні ка-
дровим складом підприємства [13, с. 38].

Оскільки система управління персоналом охо-
плює низку взаємопов’язаних підсистем (рис. 1), 
персонал-технології можна об’єднати в такі групи, 
як персонал-технології запозиченої праці; навчаль-
ні персонал-технології; персонал-технології підбо-
ру та наймання персоналу; персонал-технології під-
вищення ефективності праці; персонал-технології  
стимулювання персоналу; персонал-технології 
контролю праці; інформаційні персонал-технології 
[13, с. 38–39; 15, с. 450–452].

Інсорсинг (як поділ праці всередині підпри-
ємства), що базується на принципах стабільності 
трудового колективу, чіткого розподілу функцій 
управління, стандартизації зайнятості, високої 
регламентованості та контрольованості трудових 
дій, передбачуваності трудової поведінки, посту-
пово перестає задовольняти вимоги ефективності 
функціонування системи управління персоналом. 
Досить поширеними стають аут-технології, які  
у вітчизняній практиці визначаються як форма 
запозиченої праці. Запозичену працю трактують 
як форму тристоронніх відносин між найманим 
працівником; формальним працедавцем, з яким 
укладений трудовий договір та у штаті якого пра-
цівник перебуває; фактичним працедавцем, на ко-
ристь якого працівник виконує трудові функції.

Запозичена праця має як переваги, так і не-
доліки для кожної зі сторін, тому може віді-
гравати різну роль у професійному розвитку 
працівників, трансформації системи управлін-
ня персоналом та еволюції ринку праці (рис. 2).

На користь запозиченої праці висувається 
чимало аргументів, але слід враховувати, що 
використання цих схем змінює характер со-
ціально-трудових відносин на підприємстві.  
Запозичені працівники починають відігравати 
роль не тільки резервної робочої сили, але й 
своєрідного інструмента послаблення позицій 
«основних» працівників [2, с. 127]. У колекти-
ві, який складається з основних та запозиче-
них працівників, учасники трудового процесу 
роз’єднані, немає згуртованості. Іноді опера-
тивне управління з боку замовника найняти-
ми працівниками суттєво ускладняється. Крім 
того, можливим є зниження фактичної продук-
тивності праці [16, с. 113]. Отже, варто віднай-
ти баланс між перевагами розмаїття персоналу 
та його загрозами для цілісності системи.
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Для працівника такі трудові відносини та-
кож є неоднозначними. Використання запо-
зиченої праці може бути зручним, оскільки 
зазвичай у запозиченого працівника відсутній 
значний досвід роботи, він обґрунтовано при-
пускає, що навчання в процесі роботи та шанс 
отримати постійну роботу компенсують первіс-
ний низький рівень зарплати. З іншого боку, 
деякі питання, пов’язані з відбором, звільнен-
ням, організацією праці, тривалістю робочого 
часу, охороною праці, можуть «випадати» із 
системи договірних відносин та регламентації.

Здебільшого запозичена праця містить озна-
ки дискримінації, тобто нерівних можливостей 
на ринку праці під час наймання, оплати праці 
та кар’єрного просування [2, с. 125]. Очевид-
но, що запозичені працівники не можуть бути 
прирівняні до працівників, які тривалий час 
пропрацювали на підприємстві, мають вислугу 

років та пов’язані з цим винагороди й пільги.
На нашу думку, запозичена праця є своєрід-

ним інструментом регулювання ентропійних тен-
денцій та синхронізації змін у таких складних 
системах, як ринок праці й система управління 
персоналом. Аут-технології, будучи спочатку не-
типовим елементом системи управління персона-
лом, можуть виконати роль своєрідного імпульсу 
для «вмикання» самоорганізаційного механізму, 
допомогти уникнути застійних явищ та ініціюва-
ти інновації в управлінні людськими ресурсами.

Ентропія в економіці включає як втрати 
руху матерії, так і втрати людської діяльності.  
Наприклад, планування дає можливість досяг-
ти поставленої мети з використанням виділених 
ресурсів, а помилки планування визначаються 
як ентропія людської діяльності. Також можуть 
відбутися непередбачувані зміни в ресурсному 
забезпеченні, які не дають змогу досягти запла-

Рис. 1. Сучасні персонал-технології як основа формування  
ефективної системи управління персоналом підприємства
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трудових функцій широкій 
спільноті людей у вигляді 

публічної оферти) 

ВАРІАНТИ РОЗПОДІЛУ ПЕРСОНАЛУ ТА ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ МІЖ 
ВНУТРІШНІМ І ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Персонал-технології підбору та 
наймання персоналу 

(рекрутинг, хедхантинг, скринінг, 
«плетіння мереж», прямий пошук) 

Інформаційні персонал-
технології (АРМ працівника, 

автоматизована ІС 
управління персоналом) 

Персонал-технології 
стимулювання 

персоналу (внутрішній 
маркетинг) 

Персонал-
технології 

контролю праці 
(«таємний 
покупець») 

Персонал-технології 
підвищення 

ефективності праці 
(реінжиніринг) 
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нованого результату [24, с. 23]. Завдання макси-
мізації стійкості системи полягає не в повному 
усуненні ентропії, а в забезпеченні оптимально-
го рівня співвідношення порядку та хаосу, яке,  
з одного боку, запобігало б виникненню некеро-
ваних процесів, а з іншого боку, не перешкоджа-
ло б функціонуванню механізмів саморегуляції.

З огляду на це припускаємо, що «замикання» 
системи управління персоналом у внутрішньому 
просторі, надмірна регламентація трудових про-
цесів, відмова від залучення «зовнішнього» персо-
налу робить цю систему надмірно впорядкованою, 
отже, вразливою в умовах мінливого ринку праці. 
Аут-технології привносять до системи порцію не-

гативної ентропії (негентропії)у вигляді інновацій 
в управлінні й розмаїття у структурі персоналу.

З іншого боку, надмірна відкритість підприємств 
до співпраці з рекрутинговими агенціями може 
обернутись наростанням ентропії кадрових ризи-
ків, розбалансованістю функцій управління персо-
налом, а для ринку праці – зростанням соціальної 
напруги. Ентропія може наростати через витік ко-
мерційної інформації, появу додаткової бюрокра-
тично-адміністративної роботи, витрати додаткових 
фінансових та інших видів ресурсів, додаткове на-
вантаження на відділ кадрів тощо [3, с. 151].

До критеріїв оцінювання ефективності регу-
лювання запозиченої праці науковці відносять 

Рис. 2. Типові переваги й недоліки запозиченої праці в контексті регулювання  
ентропійних тенденцій у системі управління персоналом та на ринку праці
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Доцільність схем запозичення 
праці для працедавців: 

1) швидка заміна відсутніх працівників; 
2) свобода маневру з кількісно-якісним 
складом персоналу; 
3) оптимізація витрат на утримання 
персоналу; 
4) скорочення обсягу адміністративно-
кадрової роботи; 
5) переуступка кадрових ризиків 
компанії-провайдеру робочої сили; 
6) реструктуризація інвестиційних 
потоків. 

Недоліки схем запозичення 
праці для працедавців: 

1) відсутність законодавчої бази для 
врегулювання спірних питань; 
2) більші витрати порівняно зі 
штатним персоналом; 
3) зниження лояльності працівників 
до компанії-працедавця; 
4) можливий розголос 
конфіденційної інформації; 
5) потреба у додатковому часі для 
входження тимчасового працівника 
«в курс справ» 

Переваги запозиченої праці для 
працівника: 

1) можливість працевлаштування в 
інших роботодавців – клієнтів компанії-
провайдера; 
2) можливість професійної 
перепідготовки та підвищення 
кваліфікації; 
3) можливість роботи в різних компаніях 
зі збереженням неперервного трудового 
стажу; 
4) відсутність потреби самостійно 
шукати роботу; 
5) диверсифікований досвід роботи в 
різних компаніях високого рівня; 
6) можливість вищої оплати праці; 
7) відсутність відчуття монотонності 
роботи в одній організації 

Ризики запозиченої праці 
для працівника: 

1) психологічна невпевненість і 
соціальна незахищеність; 
2) можливість посилення 
експлуатації та порушення прав 
працівників; 
3) проблематичність задоволення 
потреби належності до трудового 
колективу; 4) можливість ухиляння 
працедавця від виконання низки 
зобов’язань, що випливають з 
чинних законодавчих та договірних 
актів; 
5) неможливість участі у 
колективно-договірному 
регулюванні праці 

Критерії доцільності запозиченої праці: 
забезпечення гарантій зайнятості, збалансованості прав працівників і працедавців, 
гідний рівень оплати праці, взаємодія суб’єктів трудових відносин за принципами 

соціального партнерства, досягнення соціальної стабільності у суспільстві 
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забезпечення гарантій зайнятості, збалансова-
ність прав працівників та працедавців, гідний 
рівень оплати праці, взаємодію суб’єктів трудо-
вих відносин за принципами соціального парт-
нерства, досягнення соціальної стабільності  
у суспільстві [25, с. 70]. Слушною також є думка 
про те, що розвиток рекрутингових агенцій, які 
займаються аутсорсингом людського капіталу, 
може стати альтернативою державній службі за-
йнятості щодо працевлаштування вивільнених 
працівників [3, с. 153], отже, забезпечити збере-
ження людського капіталу завдяки досягненню 
когерентності в діях різних суб’єктів ринку праці.

Аут-технології дають змогу оптимізувати ви-
робничі процеси всередині підприємства шля-
хом винесення «за межі» певних функцій чи 

ресурсів, зокрема людських [6, с. 48], отже, реа- 
лізувати принципи оптимальності та гнучкості 
в управлінні персоналом [15, с. 452]. Ці техно-
логії поділяються на такі дві групи, як передача 
окремих функцій спеціалізованим компаніям 
(аутсорсинг) та передача спеціалізованій ком-
панії працівників підприємства (аутстафінг).

На нашу думку, трансформація системи 
після привнесення до неї аут-технологій може 
відбуватися різним шляхом (рис. 3): за адап-
таційним сценарієм (пристосування до нових 
форм зайнятості на ринку праці без порушен-
ня цілісності системи управління персоналом), 
через застосування біфуркаційних механізмів 
(якісна перебудова системи у зв’язку з неви-
значеністю складу персоналу й нечітким розпо-

Рис. 3. Логіка впливу HR-аутсорсингу на систему управління персоналом,  
що обумовлює її трансформацію за адаптаційним або біфуркаційним сценарієм
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ділом управлінських функцій між внутрішнім 
та зовнішнім середовищем). Іншими словами, 
аутсорсинг встановлює новий характер взаємо-
обумовленості тенденцій розвитку ринку праці 
(як мегасистеми) та управління персоналом (як 
мікросистеми окремо взятого підприємства).

У загальному розумінні аутсорсинг (від 
англ. “Outsourcing” (“Outer-Source-Using”) –  
це використання зовнішнього джерела/ресурсу,  
що означає передачу організацією певних бізнес- 
процесів або виробничих функцій на обслуго-
вування іншій компанії, що спеціалізується 
у відповідній галузі. Його різновидом є HR-
аутсорсинг (“Human Resources Outsourcing”). 
Під HR-аутсорсингом (аутсорсингом кадро-
вих процесів) розуміють форму господарських  
взаємовідносин між замовником та виконавцем, 
коли замовник концентрується на основних ви-
дах діяльності, а функцію у сфері управління 
персоналом та відповідальність за її ефектив-
ність на довгостроковій контрактній основі пе-
редає професійному виконавцю (аутсорсеру), 
який спеціалізується у сфері управління пер-
соналом і має відповідний досвід, знання, тех-
нічні засоби, задля підвищення якості, змен-
шення витрат і часу виконання HR-процесів, 
отримання конкурентних переваг [4, с. 62; 12]. 
Для підприємств, які здійснюють оптиміза-
цію персоналу, аутсорсинг передбачає надання 
спектру послуг у сфері управління персоналом, 
спрямованих на виведення персоналу за штат 
компанії-замовника й оформлення його до шта-
ту компанії-провайдера [17, с. 786; 20, с. 133].

До послуг аутсорсингу вдаються тоді, коли 
є необхідність наймання персоналу на сезонні 
роботи; з’явились вакантні місця на короткий 
проміжок часу (відпустки, лікарняні, відряд- 
ження); є необхідність реалізувати проект за 
відсутності кваліфікованих співробітників або 
недостатньої чисельності штату; необхідно мі-
німізувати податкові витрати, знизити витрати 
на виплату заробітної плати, скоротити обсяг 
адміністративно-кадрової роботи (пошук, спів-
бесіди, адаптація, мотивація) [21, с. 144]. Ви-
користання аутсорсингу іноді може перетворити 
постійні витрати на змінні, а також спрямувати 
інвестиційні потоки в інші види діяльності ком-
панії [3, с. 151–152]. Однак популярність аутсор-
сингу пояснюється не тільки економічними, але 
й соціальними мотивами (мається на увазі від-
сутність прямого юридичного контакту з праців-
ником). Отже, працедавець може економити на 
нормативно-правовому супроводі відносин з пра-
цівниками, а головне, перекладає відповідаль-
ність за управління соціально-психологічною  
атмосферою в колективі на інших суб’єктів.

До системи аутсорсингу кадрових ресурсів 
науковці відносять такі види.

1) Аутсорсинг підбору персоналу – процес по-
шуку та відбору кандидатів шляхом вжиття спеці-
альних заходів щодо їх залучення та експертизи.

2) Аутсорсинг атестації персоналу – процес 
оцінювання ефективності виконання співро-

бітником посадових обов’язків, пов’язування 
оплати праці з результатами роботи персоналу 
та підвищенням його кваліфікації.

3) Аутсорсинг кадрового аудиту – процес 
оцінювання кадрового потенціалу підприємства 
та аналіз ефективності управління персоналом.

4) Аутсорсинг навчання – процес навчання, 
підвищення кваліфікації та професійної пере-
підготовки персоналу за межами підприємства 
або шляхом залучення зовнішніх спеціалістів.

5) Аутсорсинг HR-адміністрування – про-
цес аналізування, оцінювання та оптимізації 
спеціалізованою організацією кадрової доку-
ментації, адміністрування заробітної плати, 
складання посадових інструкцій та інших доку- 
ментів [14, с. 145].

6) Лізинг персоналу (“Staff Leasing”) – на-
дання на певний строк і на певних умовах пра-
цівників, які юридично оформлені в агентстві, 
у розпорядження (оренду) фірми-замовника із 
зобов’язанням цих працівників протягом термі-
ну «оренди» працювати на замовника [7, с. 98].

7) Аутстафінг (“Outstaffing”) – використан-
ня «зовнішнього» персоналу для розв’язання 
проблем кадрового забезпечення та інтегра-
ції інтелектуального потенціалу [11, с. 118].  
Набір працівників проводить організація- 
замовник, як правило, зі свого кадрового резер-
ву, але вони обліковуються в компанії-виконав-
ця; замовник може прийняти рішення перевес-
ти їх у свій штат або передати виконавцю для 
використання за іншими проектами [22, с. 54]. 
Важливо підкреслити, що виведені за штат пра-
цівники продовжують працювати на колишньо-
му підприємстві, але зобов’язання формального 
працедавця стосовно них перекладаються на 
компанію-провайдера [18, с. 96]. У зарубіж-
ній практиці використовують також поняття 
“Outstaffing Employee” («аутстафінговий пра-
цівник») і “Outstaffing Employer” («аутстафін-
говий працедавець») [19, с. 10].

8) Аутплейсмент (“Outplacement”) – комплекс 
заходів, спрямованих на надання допомоги звіль-
неним працівникам у працевлаштуванні та адап-
тації шляхом залучення спеціалізованих агенцій, 
що надають інформаційну підтримку та консуль-
тації [14, с. 145; 17, с. 787]. Передбачається про-
ведення тренінгів з розвитку навичок ефективної 
комунікації, самопрезентації, підвищення ква-
ліфікації, складання резюме, тобто надання все-
бічної допомоги в подальшому працевлаштуванні  
за кошти колишнього працедавця [5, с. 64]. Ін-
шими словами, ця технологія запускає механізм 
«самозбереження трудового потенціалу», що до-
помагає звільненому працівнику зберегти й на-
віть підвищити свою конкурентоспроможність на 
ринку праці, незважаючи на втрату роботи.

Останнім часом поширення набуває крауд-
сорсинг, тобто передача невизначеному колу 
осіб певних виробничих функцій на підставі 
публічної оферти, яка не завершується укла-
данням трудового договору. Якщо аутсорсинг 
передбачає передачу роботи професіоналам, які 
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виконують її за гроші, то за краудсорсингу ро-
боту виконують низькооплачувані або неопла-
чувані любителі, які отримують завдання через 
Інтернет та витрачають на його виконання свій 
вільний час. Похідною краудсорсингу є крау-
дрекрутинг, тобто технологія пошуку, підбору 
й оцінювання персоналу шляхом реалізації спе-
ціально розробленого краудсорсингового проек- 
ту в Інтернеті на спеціалізованій платформі. 
На перший погляд, такий підхід може здава-
тись нелогічним, оскільки залучення непрофе-
сіоналів, вочевидь, може нашкодити процесам 
управління персоналом. Однак, як зазначалося 
вище, привнесення певного хаосу, нової інфор-
мації до надмірно впорядкованої системи дасть 
змогу розкрити нові можливості її розвитку.

Отже, значення аутсорсингу персоналу по-
лягає в ефективному перерозподілі трудових 
потоків на ринку праці та пошуку найбільш 
вигідного способу управління людськими ре-
сурсами [8, с. 65]. На наше переконання,  
аут-технології можуть сприяти досягненню в сис- 
темі управління персоналом синергетичного 
ефекту за рахунок оптимального комбінування 
переваг внутрішнього поділу праці (інсорсинг) 

та залучених зовнішніх ресурсів (аутсорсинг, 
краудсорсинг) (рис. 4). Якщо аут-технології 
підібрані таким чином, що дають змогу ней-
тралізувати слабкі місця в системі управлін-
ня персоналом, це може стати запорукою по-
яви позитивного синергізму; якщо ж ризики  
аут-технологій є більш вагомими, ніж їх пе-
реваги для конкретного підприємства, це, 
безумовно, послабить внутрішній потенціал 
системи й приведе до надмірного наростання 
ентропії, що є ознакою негативного синергіз-
му. Ще більш непередбачуваною є роль кра-
удсорсингу, адже завдяки появі неочікуваних 
інноваційних ідей можна розширити «коло по-
зитивного синергізму», але через високий рі-
вень хаосу не можна виключати того, що ці 
технології стануть частиною «кола негативно-
го синергізму».

Висновки. Проведене дослідження дало змо-
гу з’ясувати, що роль аут-технологій в управ-
лінні персоналом не є однозначною. З одного 
боку, інсорсинг як внутрішньо організаційний 
поділ праці забезпечує високу стабільність сис-
теми за рахунок чіткого розподілу функцій та 
використання праці постійного персоналу, що є 

Рис. 4. Роль комбінації «сорсингових» технологій у перспективах досягнення ефектів  
позитивного (негативного) синергізму в системі управління персоналом
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надійним. Водночас це може стати гальмівним 
чинником щодо адаптації системи управління 
персоналом до нових тенденцій на ринку пра-
ці та запитів сучасних працівників. Так, фор-
ми нестандартної зайнятості, запозиченої праці 
стають новими параметрами порядку на ринку 
праці як мегасистеми, до якої інтегровані со-
ціально-трудові відносини на всіх підприєм-
ствах-працедавцях. З огляду на це набувають 
популярності аут-технології, які сприяють біль-
шій відкритості систем управління персоналом 
стосовно зовнішнього середовища, спонукаючи 
до налагодження взаємовигідної співпраці з по-
середниками під час купівлі-продажу робочої 
сили. Коректне застосування таких технологій 
дає змогу підприємству позбутися зайвої ен-
тропії (застійних явищ у трудовому колективі, 
проявів хаосу, помилок у виконанні функцій 
управління персоналом, завантаженості служб 
розвитку персоналу адміністративною робо-
тою тощо), але наражає його на появу кадро-
вих ризиків внаслідок зниження контрольова-
ності окремих бізнес-процесів. За ретельного 
вивчення власних сильних сторін та слабких 
місць керівництво підприємства може вдало 
комбінувати переваги інсорсингу та аутсор-
сингу задля генерування ефекту синергізму  
в системі управління персоналом, що дасть змо-
гу стримувати ентропію на оптимальному рів-
ні, залучати новий досвід та якісно оновлювати  
соціально-трудові відносини.

Перспективи подальших досліджень полягають 
у необхідності розроблення ефективного механізму 
поєднання інсорсингових та аутсорсингових тех-
нологій в єдиній системі управління персоналом.
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АНОТАЦІЯ
У статті приділено увагу необхідності комплексного ви-

рішення проблеми відсутності в Україні ефективної практики 
організації виробничо-збутової діяльності товаровиробників 
аграрної та продовольчої продукції, побудованої відповід-
но до вимог нової системи технічного, санітарного та фіто-
санітарного регулювання європейського зразка. Досліджено 
ступінь розроблення та впровадження стандартів ЄС у прак-
тичну діяльність вітчизняного агропродовольчого сектору. За-
значено, що одним із головних завдань для бізнесу та влади 
має стати проведення системних реформ у сфері технічного 
регулювання на рівні законодавчо-нормативного забезпечен-
ня та у сфері його втілення у практичну площину. Зауважено 
на необхідності масштабного впровадження систем безпеки 
та якості продукції у діяльність вітчизняних аграрних та пе-
реробних підприємств, побудованих відповідно до принципів 
НАССР, та наведено чинники, що заважають цьому процесу. 
Обґрунтовано необхідність залучення у коло учасників сис-
теми ефективного технічного регулювання не лише суб’єктів 
бізнесу, а й органів державної та регіональної влади, як орга-
нізаторів регулятивного середовища, так і співучасників сис-
темної підтримки та практичної допомоги для товаровиробни-
ків, для впровадження сучасних систем якості та безпечності 
аграрної та продовольчої продукції у систему управління під-
приємствами та протягом дії всього харчового ланцюга «від 
лану до столу».

Ключові слова: система технічного, санітарного, фітоса-
нітарного регулювання, технічні бар’єри, стандарти, системи 
безпеки та якості аграрної та продовольчої продукції, держав-
на підтримка, технічна допомога.

АННОТАЦИЯ
В статье уделено внимание необходимости комплексного 

решения проблемы отсутствия в Украине эффективной прак-
тики организации производственно-снабженческой деятель-
ности товаропроизводителей аграрной и продовольственной 
продукции, построенной в соответствии с требованиями но-
вой системы технического, санитарного и фитосанитарного 
регулирования европейского образца. Исследована степень 
разработки и внедрения стандартов ЕС в практическую дея-
тельность отечественного агропродовольственного сектора. 
Указано, что одним из главных заданий для бизнеса и вла-

сти должно стать проведение системных реформ в сфере 
технического регулирования не только на уровне законода-
тельно-нормативного обеспечения, но и в сфере его внедре-
ния в практическую плоскость. Обращено внимание на не-
обходимость масштабного внедрения систем безопасности  
и качества продукции в деятельность отечественных аграр-
ных и перерабатывающих предприятий, построенных в соот-
ветствии с принципами НАССР, и названы факторы, которые 
мешают реализации этого процесса. Обоснована необходи-
мость привлечения в круг участников системы эффективно-
го технического регулирования не только субъектов бизнеса,  
но и органов государственной и региональной власти, как орга-
низаторов регулятивной среды, так и совместных участников 
системной поддержки и практической помощи для товаропро-
изводителей, для внедрения современных систем качества и 
безопасности аграрной и продовольственной продукции в сис- 
тему управления предприятиями и на протяжении действия 
всей пищевой цепочки «от поля к столу».

Ключевые слова: система технического, санитарного, 
фитосанитарного регулирования, технические барьеры, стан-
дарты, системы безопасности и качества аграрной и продо-
вольственной продукции, государственная поддержка, техни-
ческая помощь.

ANNOTATION
In this article paid attention of necessary of integrated solution 

of a problem of lack of in Ukraine the effective practice of organiza-
tion of sales by commodity producers of agricultural and food prod-
ucts, built in accordance with the requirements of a new system 
of technical, sanitary and phytosanitary regulations in EU model. 
Investigated the degree of making of EU standarts in practice of 
agricultural sector. One of the main tasks for the business and 
government should be systematic reform of technical regulation 
not only in legislative and normative provision, but also in the prac-
tical field. Noted in the necessary of the scale implementation of 
safety system and quality of products in the domestic agricultural 
and processing enterprises, which built for the HACCP principles 
and the reasons that hinder this are given. Justified the necessity 
of involvement in the circle of participants of system of effective 
technical regulation not only of subject of business, but also as the 
State and municipal authorities as the organizators of regulatory 
enviroment , and so s partner of system of support and practical 
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assistance for the commodity producers to the implementation 
new safety system of agricultural and food products to the prin-
cipess of HACCP in the system of enterprise management and 
throughout the whole production process.

Key words: system o technical, sanitary and phytosani-
tary regulation, technical barriers, standarts, safety system and  
quality of agricultural and food products, State support, technical  
assistance.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Розпочатий у 2001 р. про-
цес реформування системи технічного регулю-
вання в Україні продовжує свою дію й сьогодні. 
Він був спрямований на усунення глибоких 
принципових протиріч між нормами вітчизня-
ного технічного регулювання та захисту прав 
споживачів із положеннями та вимогами СОТ. 
Регуляторні реформи було значно активізовано 
в період, що передував приєднанню України  
до СОТ та підписанню Угоди про асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом.

Уже відбулися процеси апроксимації, транспо-
зиції, координації та імплементації національ-
ного законодавства та нормативно-методичної  
бази у сфері дотримання правил та принци-
пів угод ТБТ та СФЗ відповідно до вимог СОТ 
та ЄС, що стало свідченням створення на за-
конодавчому рівні вітчизняної системи техніч-
ного регулювання, що відповідає європейській 
практиці. Проте практичний бік їх реалізації 
у фактичних українських реаліях функціону-
вання вітчизняного агропродовольчого бізнесу 
залишає бажати кращого, потребує додаткової 
уваги та розроблення дієвих механізмів дер-
жавної підтримки у сфері впровадження нових 
законодавчих ініціатив технічного, санітарного 
та фітосанітарного регулювання в практичну ді-
яльність товаровиробників аграрної та харчової 
продукції, що відповідає прогресивним міжна-
родним стандартам безпеки та якості.

Стає більш очевидною та потребує комп-
лексного вирішення проблема відсутності  
в Україні ефективної практики організації 
виробничо-збутової діяльності товаровироб-
ників аграрної та продовольчої продукції, по-
будованої відповідно до вимог нової системи 
технічного, санітарного та фітосанітарного ре-
гулювання європейського зразка, що й визна-
чає актуальність даної публікації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спирається автор. Неодноразово підні-
малися питання необхідності гармонізації україн-
ських національних стандартів до європейських 
як умови підвищення експортного потенціалу та 
конкурентоспроможності продукції агропромис-
лового комплексу такими науковцями, як: Ю. Бе-
режна, О. Бетлій, С. Литвинська, Н. Кухтіна, 
В. Мовчан, Н. Пархоменко, С. Пазізіна, К. Пазі-
зіна, Д. Науменко, Є. Нестеренко, М. Риженков, 
Ю. Ульянченко, Р. Чирва, Д. Янушкевич та ін. 
Проблемам функціонування вітчизняної системи 
технічного регулювання приділяли увагу І. Бура-

ковський, Л. Віткін, Т. Гордієнко, О. Дем’янюк, 
В. Кайдашов, Д. Крисанов, Т. Лозінська, Д. Лу-
ценко, М. Мельник, Ю. Михайлов та ін.

Разом із тим недостатньо дослідженими 
залишаються питання практичної реалізації 
в Україні створеної на законодавчому рівні 
сучасної системи технічного, санітарного та 
фітосанітарного регулювання європейського 
зразка, організації всебічної підтримки това-
ровиробників аграрної та продовольчої про-
дукції в упровадженні в діяльність підпри-
ємств сучасних систем управління її якістю 
та безпечністю, а також пошук можливостей 
подолання нею технічних бар’єрів на шляху 
до ринку Європейського Союзу та інших сві-
тових торговельних арен.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Ураховуючи створені умови для 
функціонування в Україні оновленої системи 
технічного, санітарного та фітосанітарного ре-
гулювання, ставилося за мету підкреслити не-
обхідність безальтернативного впровадження 
систем якості та безпеки продукції відповідно 
до принципів НАССР у практичну діяльність 
українських товаровиробників аграрної та хар-
чової продукції, побудови ефективної вітчиз-
няної системи технічного регулювання та роз-
роблення дієвого механізму залучення у коло 
її учасників всіх суб’єктів агропродовольчого 
бізнесу. Необхідно наголосити, що зацікавле-
ними сторонами у підвищенні конкурентоспро-
можності та експортного потенціалу агропро-
довольчої продукції українського виробництва 
мають стати й владні інституції національного 
та регіонального рівнів шляхом організації сис-
теми ринкового нагляду за дотриманням євро-
пейських стандартів та надання всебічної під-
тримки товаровиробникам за даним напрямом 
діяльності для підвищення конкурентоспро-
можності агропродовольчого виробництва, рів-
ня соціально-економічного розвитку місцевих 
громад, ефективного використання ресурсів, 
збільшення масштабів зайнятості населення.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Повноцінна та всеохоплююча зона 
вільної торгівлі в умовах спільного ринку, про-
голошена Угодою про асоціацію України з ЄС, 
створила єдину для Сторін гармонізовану регу-
ляторну нормативно-правову базу для впрова-
дження прогресивних міжнародних стандартів 
на аграрну та харчову продукцію відповідно до 
Угод СОТ про технічні бар’єри в торгівлі (ТБТ) 
та санітарні і фітосанітарні заходи (СФЗ).

Одним з основних принципів вільної торгівлі є 
ліквідація фізичних та технічних бар’єрів у тор-
гівлі товарами. Разом із тим серед небагатьох ви-
нятків сфери дії цих принципів є захист здоров’я 
та життя людей і тварин, збереження рослин на 
основі оцінки потенційного (об’єктивного) ризику 
товару (або його компонента), що здійснюється за 
допомогою дії засобів технічного, санітарного та 
фітосанітарного регулювання.
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Технічні бар’єри, у тому числі необхідність 
володіння сертифікатами відповідності євро-
пейського зразка, санітарні та фітосанітарні 
вимоги продовжують залишатися головними 
перешкодами для експорту вітчизняної агро-
продовольчої продукції на ринки ЄС.

Інструменти технічного регулювання відно-
сяться до групи технічних бар’єрів в торгівлі 
та жорстких методів адміністративних обме-
жень у складі засобів нетарифного регулюван-
ня зовнішньоторговельної діяльності, тому, як 
зазначає О. Дем’янюк, вони «застосовуються, 
як правило, органами державної влади країни, 
використовуються для регулювання зовнішньої 
торгівлі невеликою групою товарів, призначені 
для вирішення певних проблем, які вимагають 
оперативного втручання держави» [1, с. 95].

До складу технічних бар’єрів відносяться 
відмінності у вимогах національних технічних 
регламентів, вимогах до пакування та марку-
вання, стандартів, процедур оцінки (підтверд- 
ження) відповідності, санітарних, фітосанітар-
них та екологічних заходів тощо.

Саме завдяки комплексній дії технічних бар’є- 
рів ЄС, виходячи з інтересів національної безпеки, 
убезпечує проникнення на власний ринок продукції 
іноземного виробництва, що не відповідає діючим 
на ринку технічним регламентам та стандартам.

Слід зазначити, що протягом 2008–2017 рр. 
частка експорту сільськогосподарської продук-
ції від загального експорту товарів з України 
збільшилася з 16,9% у 2008 р. до 41,5%  
у 2017 р. Середньорічний темп приросту вартіс-
них обсягів експорту за 2008–2017 рр. становив 
5,3%. Зовнішні поставки аграрної продукції  
у 2017 р. досягли 18,0 млрд дол. США, що  
на 59,2% більше аналогічного показника 2008 р. 
Частка експорту в загальному обсязі зовнішньої 
торгівлі продукції аграрного сектору зросла  
з 62,5% у 2008 р. до 79,4% у 2017 р. [2]. Назва-
ні дані черговий раз підкреслюють важливість 
та високий експортний потенціал українського 
аграрного сектору для держави.

Проте не втрачає своєї актуальності та потребує 
вирішення проблема зміни сировинного аграрно-
го експорту на експорт готової харчової продук-
ції з високим показником доданої вартості. Крім 
того, оновлена система технічного, санітарного та 
фітосанітарного регулювання висуває додаткові 
вимоги до аграрної та харчової продукції в галузі 
її відповідності сучасним європейським та між-
народним стандартам якості й безпеки.

На початок 2017 р., за твердженням аналіти-
ків НІСД, із 297 стандартів Кодексу Алімента-
ріус уже гармонізовано та знаходяться на стадії 
затвердження (лише!) 30 стандартів. Гармонізо-
вано до європейських норм:

– по класу 65 «Сільське господарство» – 
261 стандарт Міжнародної організації зі стандар-
тизації ISO (52% від 499 стандартів даного класу);

– по класу 67 «Технологія виробництва хар-
чових продуктів» – 381 стандарт ISO (59% від 
645 стандартів даного класу);

– по класу 65 «Сільське господарство» – 
58 стандартів EN, прийнятих низкою європей-
ських комітетів (64% від 90 стандартів EN да-
ного класу);

– по класу 67 «Технологія виробництва хар-
чових продуктів» – 63 стандарти EN (40% від 
157 стандартів EN даного класу) [3, с. 30].

Отже, наведені дані свідчать про недос- 
татній ступінь упровадження стандартів ЄС  
у практичну діяльність агропродовольчого 
сектору, хоча роботу в даному напрямі ними 
вже розпочато. Процес гармонізації вітчизня-
них стандартів гарантування якості та безпеки 
продуктів харчування з діючими європейськи-
ми та міжнародними нормами вимагає приско-
рення та активізації, поліпшення менеджмен-
ту загальнонаціональної системи уніфікації 
технічних бар’єрів.

Окрім того, одним із головних завдань для 
бізнесу та влади має стати проведення систем-
них реформ у сфері технічного регулювання не 
лише в площині законодавчо-нормативного за-
безпечення, а й у сфері його втілення у прак-
тичну площину. Логічним продовженням гар-
монізації національного законодавства у сфері 
технічного, санітарного та фітосанітарного регу-
лювання з нормативно-правовою базою ЄС має 
стати побудова ефективної вітчизняної системи 
технічного регулювання та розроблення дієво-
го механізму її практичного функціонування, 
масштабне залучення у коло її учасників усіх 
суб’єктів агропродовольчого бізнесу.

В умовах ринкових відносин перед товаро-
виробниками аграрної та продовольчої про-
дукції гостро постає питання необхідності 
врахування запитів споживачів на продукцію.  
Чим розвиненішою та заможнішою є країна, 
тим більше уваги вона приділяє безпеці жит-
тя та харчування її населення завдяки вико-
ристанню засобів технічного регламентування 
через упровадження ефективних систем конт- 
ролю та регулювання процесів виготовлення 
та реалізації безпечних товарів високої якості, 
насамперед продуктів харчування. Отже, чим 
ширша сфера застосування засобів технічного, 
санітарного та фітосанітарного регулювання  
у діяльності суб’єктів агропродовольчого бізнесу.

Як випливає з угод СОТ ТБТ та СФЗ, вимо-
ги до імпортованої продукції не можуть бути 
жорсткішими, ніж до продукції, виготовленої 
вітчизняними товаровиробниками. Це озна-
чає, що вітчизняні підприємства мають від-
повідати сучасним регулятивним принципам  
в обов’язковому та беззаперечному порядку не-
залежно від того, на який ринок передбачено 
постачати продукцію – на внутрішній чи зо-
внішній. Здебільшого ці регулятивні правила 
стосуються товаровиробників аграрної продук-
ції та продовольства.

На продукцію, яку передбачено розміщува-
ти виключно на внутрішньому українському 
ринку, може бути застосовано систему менедж-
менту безпеки харчових продуктів відповідно 
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до стандарту ДСТУ 4161 або ISO 22000, проте 
якщо сумлінний суб’єкт бізнесу ставить перед 
собою вимоги до підвищення конкурентоспро-
можності продукції, збільшення довіри до неї  
з боку споживачів та партнерів, залучення по-
тенційних інвесторів до вдосконалення вироб-
ничо-технологічної бази підприємства, збіль-
шення ринку збуту, у тому числі за межами 
країни, він зобов’язаний упроваджувати су-
часні європейські стандарти якості продукції, 
яку він виробляє. Для виходу на ринок ЄС 
товаровиробник має володіти сертифікатом за 
стандартом FSSC 22000, якій відноситься до по-
ліпшеної версії ISO 22000. Окрім того, готовий 
продукт має відповідати показникам безпеки, 
що закріплені в регламентах та директивах ЄС.

Масштабне впровадження систем безпеки 
та якості продукції в діяльність вітчизняних 
аграрних та переробних підприємств дасть їм 
змогу отримати конкурентні переваги як на 
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, 
досягнути високих стандартів якості продукції, 
гарантувати її безпеку, сформувати позитивний 
імідж українських товаровиробників як потен-
ційних надійних учасників зовнішньої торгівлі.

В основу побудови вітчизняної сучасної 
системи технічного регулювання аграрної та 
харчової продукції покладено модель системи 
технічного регулювання, що довела свою ефек-
тивність у ЄС. Метою функціонування такої 
моделі визначено створення умов та сприяння 
вільному руху товарів на внутрішньому ринку 
ЄС, недопущення бар’єрів у торгівлі, взаємне 
визнання та технічну гармонізацію. Цю сис-
тему побудовано відповідно до двох підходів: 
Нового – до технічної гармонізації та стандар-
тизації та Глобального – до оцінювання відпо-
відності. Зазначені два підходи є логічним до-
повненням один одного: їхню дію спрямовано 
на обмеження прямого втручання державних 
регламентаційних інституцій у ключові питан-
ня виробництва продукції та одночасне надан-
ня товаровиробникам різних доступних засобів 
для виконання своїх зобов’язань перед спожи-
вачами продукції у безальтернативному вико-
нанні харчового законодавства. У подальшому 
було прийнято нові доповнення до чинної в ЄС 
нормативно-законодавчої бази у вигляді регла-
ментів та рішень.

Відповідно до європейської практики, в орга-
нізації вільного руху товарів приймають участь 
усі суб’єкти (учасники) ланцюгу виробництва 
та життєвого циклу продукції: товаровиробни-
ки, уповноважені представники, дистриб’ютори 
та імпортери. На нормативному рівні прописа-
но обсяги їх відповідальності та зобов’язань по 
відношенню до продукції. Крім того, законо-
давством закріплено відповідальність за регу-
лятивними органами, які виконують функції 
щодо нотифікації, оцінки відповідності, акре-
дитації, маркування, ринкового нагляду за про-
дукцією, що постачається з третіх країн, тощо. 
Таким чином, в ЄС функціонує «ланцюг» якос-

ті, побудований на взаємодії та відповідальнос-
ті всіх залучених у єдиний цикл суб’єктів та 
зацікавлених сторін.

Перед вітчизняними товаровиробниками аг-
ропродовольчої продукції також ставляться за-
вдання запровадження систем управління без-
печністю харчових продуктів усіма учасниками 
виробничого ланцюга на всіх стадіях життєвого 
циклу, подальшого їх ефективного функціону-
вання та своєчасного оновлення відповідно до 
ризиків виникнення небезпек.

Практикою доведено, що найбільш ефек-
тивним інструментом превентивного за-
безпечення безпеки харчової продукції та 
дотримання харчового законодавства на під-
приємстві є НАССР (англ. HACCP – Hazard 
Analysis Critical Control Point) – документова-
на система аналізу небезпек і критичних точок 
контролю, що визначає небезпечні чинники, 
встановлює критичні точки, вибирає поперед-
жувальні заходи та систему перевірок. Саме 
концепцію системи НАССР прийнято міжна-
родними організаціями та закріплено в осно-
вних міжнародних угодах у сфері стандарти-
зації та сертифікації харчової продукції.

Головною перевагою методу НАССР визначено:  
ризики, що здійснюють негативний вплив на 
безпеку харчової продукції, краще підлягають 
ліквідації чи мінімізації в процесі виробничого 
циклу завдяки вжиттю попереджувальних за-
ходів, аніж у момент перевірки готової продук-
ції. Система НАССР передбачає аналіз ризиків  
і контролю критичних точок на шляху продук-
тів харчування «від лану до столу», від сирови-
ни до кінцевого готового продукту. Особливістю 
цієї системи є те, що вона спрямована запобігти 
виникненню помилок, передбачити та мінімі-
зувати ризики під час виробництва продуктів 
харчування та в кінцевому підсумку гарантува-
ти споживачам їх якість та безпеку.

Як зазначає Ю. Михайлов, для переходу від 
«контролю» до «забезпечення» системи без-
печності харчової продукції та запровадження 
систем управління харчовою безпечністю на 
основі принципів НАССР необхідний систем-
ний підхід» [4, с. 62–63].

Відповідно до розділу VII Закону України 
«Про основні принципи та вимоги до безпеч-
ності та якості харчових продуктів», 20 верес-
ня 2019 р. закінчується термін обов’язкового 
впровадження системи НАССР усіма товаро-
виробниками харчової продукції в Україні. 
Окремі категорії великих підприємств повинні 
були зробити це значно раніше – до 20 вересня 
2017 та 2018 рр. залежно від типу продукції, 
яку вони виробляли [5].

За даними AgroPolit.com, станом на серпень 
2017 р. систему НАССР уже запровадили у свою 
діяльність понад 80% підприємств вітчизняної 
переробної галузі [6].

Що ж заважає всім без винятку суб’єктам 
агропродовольчого бізнесу будувати свою діяль-
ність відповідно до сучасних ефективних сис-
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тем менеджменту якості та безпечності продук-
ції, організованих на принципах НАССР?

На жаль, вітчизняні підприємства агропродо-
вольчого комплексу часто стикаються з пробле-
мами під час упровадження новітніх, сучасних 
систем організації контролю над безпечністю й 
якістю сільськогосподарської та харчової про-
дукції у практику.

Впровадження такої системи в загальну систе-
му управління підприємством відноситься до три-
валих, трудомістких та недешевих процесів, що 
потребують значних зусиль, витрат праці та ка-
піталу. Цей процес передбачає розроблення пла-
ну НАССР окремо за кожним видом продукції, 
проведення навчання всього персоналу підпри-
ємства, включаючи керівництво та групи конт- 
ролю; інколи виникають потреби у зміні техно-
логії виробництва продукції, її документального 
оформлення, запровадження управління прото-
колами щодо вимог стандарту результативності, 
перебудові виробничих приміщень, переході до 
нової форми усвідомлення учасниками харчового 
ланцюгу важливості та стратегічної необхідності 
здійснюваних підприємством змін. Проте найск- 
ладнішим є питання пошуку та виділення фінан-
сових ресурсів для вирішення цього завдання.

Якщо великі товаровиробники знаходять 
шляхи для залучення потрібних коштів, то для 
левової частини малих та середніх суб’єктів 
аграрного та переробного бізнесу це завдання 
виявляється складним, потребує значних ви-
трат часу та ресурсів. Як відомо, близько 60% 
обсягу аграрної продукції виробляється дріб-
ними сільськогосподарськими підприємствами, 
які, своєю чергою, за встановленими сертифі-
каційними вимогами не завжди можуть її від-
нести до регламентів європейського зразка [7].

Ми поділяємо думку дослідників, які ствер-
джують, що подоланню встановлених Угодою 
про асоціацію технічних бар’єрів із боку ЄС на 
аграрну та харчову продукцію українського ви-
робництва та впровадженню системи технічно-
го, санітарного та фітосанітарного регулювання 
в Україні заважають:

– застаріла техніко-технологічна виробнича 
база;

– невідповідність виготовленої продукції 
технічним регламентам ЄС;

– складна, витратна та забюрократизована 
для вітчизняних суб’єктів бізнесу процеду-
ра сертифікації та стандартизації продуктів  
харчування;

– розбіжності у забезпеченні якості та без-
пеки продукції;

– висока вартість упровадження та управ-
ління систем якістю та безпекою продукції 
в діяльність підприємств на основі принци- 
пів НАССР;

– недосконале інфраструктурне забезпечен-
ня процесу отримання сертифікатів якості та 
безпечності продукції;

– слабкі мотиваційні стимули та недостатнє 
фінансове забезпечення дрібних товаровироб-

ників для оволодіння новітніми інноваційними 
технологіями у сфері поліпшення умов вироб-
ництва та відповідності продукції європейським 
стандартам та вимогам [2].

Незважаючи на проблеми, прийняті Украї-
ною міжнародні норми та зобов’язання ставлять 
її перед необхідністю втілювати реформаторські 
завдання у практичну діяльність. Розпочате 
реформування національної системи харчової 
безпеки на основі принципів НАССР має продо-
вжуватися для забезпечення визнання вітчиз-
няної продукції на світовому рівні.

Свідченням практичного реформування сис-
теми технічного регулювання стане остаточ-
не впровадження систем безпечності та якості 
продукції на всіх вітчизняних підприємствах 
агропродовольчого комплексу з можливістю її 
подальшого експорту на ринок ЄС та інші тор-
говельні арени, що дасть змогу збільшити об-
сяги її реалізації не лише в Україні.

Ураховуючи, що зростання експортного 
потенціалу аграрної та харчової продукції ві-
тчизняного виробництва відноситься до націо- 
нальних державних інтересів, перехід до но-
вої системи стандартизації, безпеки й якості 
продукції має стати доступним для кожного 
товаровиробника. Розроблення вимагає модель 
сучасної системи харчової безпеки в Україні, 
що включає системну підтримку товаровироб-
ників у галузі впровадження прогресивних 
систем контролю якості, безпечності та від-
повідності продукції європейським, а отже, 
і світовим стандартам як у загальну систему 
управління підприємством, так і протягом 
дії всього ланцюга виробництва та життєвого  
циклу продукції.

Одним із ключових принципів угод ТБТ та 
СФЗ СОТ є надання технічної та інших видів 
допомоги у застосуванні технічного, санітарно-
го та фітосанітарного регулювання країнам, що 
(технологічно) розвиваються, у процесі гармоні-
зації технічного законодавства, вдосконалення 
системи санітарного та фітосанітарного захисту 
та гармонізації нормативно-правової бази, захо-
дів, пристосування до вимог та процедур, що 
використовуються у розвинених країнах, у да-
ній сфері нетарифного регламентування.

Сьогодні Україна приймає участь у міжна-
родних програмах із метою отримання міжна-
родної технічної підтримки. Питання технічних 
бар’єрів та стандартизації відносяться до гори-
зонтальних питань та окремих секторів промис-
ловості Діалогу високого рівня Україна – ЄС.

Станом на 2017 р. в Україні в рамках техніч-
ної допомоги ЄС у стадії реалізації знаходилося 
близько 100 проектів на загальну суму близь-
ко 165 млн євро; запроваджено п’ять програм 
секторальної бюджетної підтримки ЄС на су- 
му 244 млн євро, у тому числі 12 млн євро  
є компонентами технічної допомоги [8, с. 92].

У сучасному законодавчо-нормативному за-
безпеченні ЄС питанням безпеки та якості хар-
чових продуктів у ланцюгу «від лану до столу» 
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присвячується близько 4 тис. директив. Пробле-
ми ринкового нагляду розглядаються та вирішу-
ються комплексно з програмами сталого розви-
тку сільських територій, розвитку інноваційної 
економіки кожної країни – члена ЄС, глобаль-
них торговельних мереж тощо [там же, с. 7].

Позитивний досвід розвинутих європейських 
держав свідчить про обов’язкову наявність дійо- 
вої гарантованої державної підтримки агропро-
мислового розвитку. Впровадження в Україні 
сучасної системи технічного, санітарного та фі-
тосанітарного регулювання європейського зраз-
ка в рамках підвищення експортного потенціа- 
лу вітчизняного АПК не має бути винятком.

Зацікавленими сторонами у підвищенні кон-
курентоспроможності та експортного потенціалу 
продукції вітчизняного виробництва через масш-
табне впровадження системи технічного, санітар-
ного та фітосанітарного регулювання в Україні 
мають стати не лише товаровиробники, а й владні 
інституції національного та регіонального рівнів.

Відповідно до принципів Нового підходу, 
прийнятим у резолюції Ради Європи у травні 
1985 р., відповідальність за виконання вимог 
захисту населення на своїй території, крім кін-
цевого виробника, також несуть органи держав-
ної влади через формування регулятивного се-
редовища та нагляд за ринком.

Населення територіальної громади виступає 
потенційним споживачем високоякісної про-
дукції, що відповідає встановленим законодав-
ством технічним, санітарним та фітосанітарним 
вимогам. Досягнення у сфері технічного регу-
лювання через зростання обсягу виробництва 
високоякісної та безпечної продукції прямо 
впливають на соціально-економічний розвиток 
місцевих громад, ступінь використання природ-
них ресурсів, масштаби зайнятості населення.

Як центральні, так і регіональні органи вла-
ди мають брати активну участь у системному 
сприянні впровадженню сучасних систем управ-
ління безпечністю та якістю продукції шляхом 
надання всебічної підтримки товаровиробникам,  
що здійснюють свою діяльність на відповідній те-
риторії, для реалізації спільних інтересів у сфері 
отримання вигід від випуску високоякісної про-
дукції з метою стратегічного сталого розвитку  
та інноваційної привабливості регіону.

У контексті адміністративної реформи було 
би доцільно органам місцевого самоврядування 
проявити зацікавленість у частині фінансуванні 
проектів з упровадження сучасних систем без-
пеки та якості продукції у діяльність локаль-
них підприємств для подолання нею технічних 
бар’єрів, підвищення конкурентоспроможності 
продукції місцевого виробництва, отримання 
довгострокових економічних та соціальних ефек-
тів для споживачів, регіону, країни у цілому.

Окремі проекти у сфері впровадження па-
раметрів технічного регулювання можуть бути 
профінансовані з боку іноземних партнерів від-
повідно до європейської та міжнародної під-
тримки середнього та малого бізнесу. Особливо 

це питання актуальне в умовах асоційованого 
членства України в ЄС.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку.  
Одними з головних завдань для агропромисло-
вого бізнесу та влади мають стати побудова віт- 
чизняної системи технічного, санітарного та 
фітосанітарного регулювання, розроблення діє- 
вого механізму її практичного функціонування 
та масштабного залучення як учасників това-
ровиробників аграрної та харчової продукції,  
що відповідає сучасним регулятивним принци-
пам в обов’язковому та беззаперечному порядку.

Процес гармонізації вітчизняних стандартів 
гарантування якості та безпеки продуктів харчу-
вання з чинними європейськими та міжнародни-
ми нормами вимагає прискорення та активізації, 
поліпшення менеджменту загальнонаціональної 
системи уніфікації технічних бар’єрів.

Безальтернативне впровадження систем без-
пеки та якості продукції в діяльність вітчизня-
них аграрних та переробних підприємств дасть 
їм змогу отримати конкурентні переваги як на 
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, 
досягнути високих стандартів якості продукції, 
гарантувати її безпеку, сформувати позитивний 
імідж українських товаровиробників як потен-
ційних надійних постачальників.

Упровадження в національну практику ведення 
господарювання нової системи технічного, санітар-
ного та фітосанітарного регулювання європейсько-
го зразка вимагає від усіх учасників вітчизняного 
агропродовольчого бізнесу значних зусиль, витрат 
часу та капіталу, а від органів державної та регіо- 
нальної влади – організації системної підтримки 
та практичної допомоги для товаровиробників із 
метою впровадження сучасних систем якості та 
безпечності аграрної й продовольчої продукції від-
повідно до принципів НАССР у систему управлін-
ня підприємством та протягом дії всього харчового 
ланцюгу «від лану до столу».

Завданням владних структур як державного, 
так і регіонального рівнів має стати організація 
системи ринкового нагляду за продукцією, що 
виробляється.

Стратегічні завдання з наближення вітчиз-
няної системи технічного регулювання до євро-
пейського зразка потребують широкої підтрим-
ки всіх зацікавлених сторін у рамках сталого 
розвитку територіальних громад для підвищен-
ня рівня задоволення вимог споживачів у галузі 
безпеки життя і здоров’я громадян, екологічної 
безпеки та охорони довкілля.

Подальшого розроблення потребують меха-
нізми полегшення доступу не лише великих,  
а й середніх та дрібних товаровиробників до 
фінансових, матеріальних, інформаційних, ін-
новаційних ресурсів та технологій у сфері впро-
вадження сучасних систем безпечності й якості 
продукції на вітчизняних підприємствах агро-
продовольчого комплексу в рамках функціону-
вання оновленої системи технічного, санітарно-
го та фітосанітарного регулювання в Україні.
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СПЕЦИФІКА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ БАНКОМ  
ЗАЛЕЖНО ВІД СТАДІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ

THE SPECIFICITY OF ANTI-CRISIS BANK MANAGEMENT  
DEPENDING ON THE STAGE OF THE LIFE CYCLE

АНОТАЦІЯ
У статті розкрито специфіку інструментів антикризового 

управління банком залежно від фаз онтогенезу банку. Протя-
гом останніх десятирічь відбувається активна трансформація 
світової фінансової архітектури. Ці процеси відбуваються під 
впливом загальноекономічних тенденцій, політичних шоків, 
що викликають серйозні структурні дисбаланси та потребують 
зміни парадигми управління системами, зокрема банками, на 
різних стадіях їх життєвого циклу. Вищезазначені обставини 
підтверджують актуальність вибраної тематики. Досліджено та 
виокремлено п’ять фаз життєвого циклу банківської установи, 
кожна з яких може призвести за певних умов до кризи системи, 
що викликало необхідність аналізу антикризового управління на 
предмет виявлення, чи є воно окремим інструментом або видом 
менеджменту, який застосовується лише певний період часу.

Ключові слова: онтогенез, життєвий цикл, антикризове 
управління банком.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрыта специфика инструментов антикризисно-

го управления банком в зависимости от фаз онтогенеза банка. 
В течение последних десятилетий происходит активная транс-
формация мировой финансовой архитектуры. Эти процессы 
происходят под влиянием общеэкономических тенденций, 
политических шоков, вызывающих серьезные структурные 
дисбалансы и требующих изменения парадигмы управления 
системами, в частности банками, на разных стадиях их жиз-
ненного цикла. Вышеуказанные обстоятельства подтвержда-
ют актуальность выбранной тематики. Исследованы и выделе-
ны пять фаз жизненного цикла банка, каждая из которых при 
определенных условиях может привести к кризису системы, 
что привело к необходимости анализа антикризисного управ-
ления на предмет выявления, является ли оно отдельным 
инструментом или видом менеджмента, используемого лишь  
в определенный период времени.

Ключевые слова: онтогенез, жизненный цикл, антикри-
зисное управление банком.

ANNOTATION
The article reveals the specifics of anti-crisis management tools 

of the Bank depending on the phases of ontogenesis of the Bank. 

In recent decades, there has been an active transformation of the 
global financial architecture. These processes occur under the influ-
ence of General economic trends, political shocks, causing serious 
structural imbalances and require changes in the paradigm of mana- 
gement systems, in particular banks at different stages of their life 
cycle. Since modern crises have a cascading distribution scenario, 
effective crisis management is a necessary condition for the stability 
of a single bank and the banking system as a whole. The above 
circumstances confirm the relevance of the chosen topic. The study 
of the life cycle (ontogenesis) of the bank is urgent and necessary 
in order to be able to select the most effective management tools at 
each stage of the bank's functioning, including crisis period. There-
fore, in the research, we investigate the possibility to combine the 
stages of the bank's life cycle and the transformation of the bank's 
management system, if it is possible to achieve useful results of this 
integration. Ontogenesis of the bank is the successive stages of its 
development and functioning as a system, each of which has cer-
tain characteristics. Since banks as systems differ in scale (capital, 
assets), specificity (geographic location, network availability and its 
size, industry orientation, etc.) and the structure of corporate rights 
(ownership). It can be argued that the types of life cycle for different 
clusters will be different, especially the duration of the phases and 
the life cycle itself. In the article, we analyze and identify five phases 
of the life cycle of a banking institution, each of which could lead to 
certain conditions before the crisis of the system. Thus, it should be 
noted, that at each stage of the life cycle of the bank the periods 
of instability differ, that determine the specifics of the management 
tools used. Besides, the above-mentioned raise the question if the 
anti-crisis management is a separate tool or kind of management 
that applies only for a certain period.

Key words: ontogenesis, life cycle, anticrisis management  
of the bank.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Світова криза, яка роз-
почалася в 2008 р., надала новий імпульс до-
слідженню питань антикризового управління 
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банківською діяльністю. Синергетичний ефект 
зовнішніх та внутрішніх шоків продемонстрував 
неспроможність існуючої системи управління 
ризиками забезпечити керовану волатильність 
фінансових ринків, а відповідно, й гарантувати 
стабільність банків. Ринкова поведінка та фі-
нансове «здоров’я» банку як складної відкритої 
системи визначається не лінійними, а тригоно-
метричними залежностями із сильним зворот-
ним зв’язком та ефектом масштабу. Оскільки 
сучасні кризи мають каскадний сценарій роз-
повсюдження, необхідною умовою стабільності 
окремого банку та банківської системи у цілому 
є ефективне антикризове управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. Питанню ан-
тикризового управління було приділено достат-
ньо уваги в наукових дослідження вітчизняних 
та зарубіжних науковців, особливо необхід-
но виокремити наукові праці М.І. Звєрякова, 
О.В. Чуб, П.М. Чуба, Л.І. Ребрик, О.Б. Афа-
насієвої, О.І. Барановського тощо. Життєвий 
цикл організації розглядався такими відомими 
науковцями, як І. Адізес, Л. Грейнер, Д. Міл-
лер, О.В. Дзюблюк, Т.П. Гудзь, Л.Г. Шморгун 
та ін. Але однозначної думки щодо життєвого 
циклу банку як фінансово-кредитної устано-
ви, його специфічних рис немає, також відсут-
нє розуміння позиції, яку займає антикризове 
управління в системі банківського менеджмен-
ту відповідно до стадій онтогенезу. Отже, це пи-
тання залишається дискусійним та відкритим 
для подальших досліджень.

Формулювання цілей статті (постановка зав- 
дання). Метою статті є дослідження фаз жит-
тєвого циклу банку, специфічних рис цього 
циклу та відповідних інструментів управління 
життєздатністю банку як системи.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Для аналізу ефективності анти-
кризового управління в Україні та адекватності 
інструментів і методів, застосовуваних банками 
під час банківських криз, необхідне більш гли-
боке та детальне дослідження механізмів роботи 
банку з позицій системи. Для будь-якої систе-
ми організаційної суті, суспільної формації чи 
окремого підприємства притаманні дві основні 
характеристики: функціонування та розвиток.

Для банківської системи характерні само-
розвиток та самоорганізація, тому що будь-які 
зміни в економічній кон’юнктурі та політичній 
ситуації призводять до безперечних змін у по-
літиці центрального й окремих банків. Функці-
онування та розвиток мають тісний діалектич-
ний зв’язок, який визначає початок та кінець 
кризових станів системи. Суперечність між 
функціонуванням та розвитком полягає у тому, 
що перше стримує розвиток і є його базисом,  
а розвиток, навпаки, перериває процес функціо- 
нування, але є стимулом для його продовження 
на якісно новому рівні. Таким чином, виникає 

циклічність розвитку, яка супроводжується пе-
ріодичною зміною певних фаз циклу.

Дослідження життєвого циклу (онтогенезу) 
банку є актуальним та необхідним для мож-
ливості підбору найбільш ефективних інстру-
ментів управління на кожній стадії функціо-
нування банку, у тому числі й у період кризи. 
Онтогенез банку – це послідовні етапи його 
розвитку та функціонування як системи, кож-
на з яких має певні характеристики. Оскільки 
банки як системи відрізняються масштабами 
(розмір капіталу, активів), специфікою (геог- 
рафічне розташування, наявність мережі та 
її розміри, галузеве спрямування та ін.) та 
структурою корпоративних прав (власності), 
можна стверджувати, що типи життєвого цик- 
лу для різних кластерів будуть відрізнятися, 
причому не тільки формою кривої життєвого 
циклу, а й тривалістю фаз і самого життєво-
го циклу (ЖЦ). Розглянемо класичні стадії 
життєвого циклу організації та їх специфіку  
в банківському бізнесі. В основу класично-
го онтогенезу банку як організації покладено 
п’ять основних фаз, які можна представити за 
допомогою табл. 1.

Фази життєвого циклу безпосередньо зале-
жать від життєвого циклу продуктів та послуг ор-
ганізації, тому що саме за рахунок виробництва 
цих продуктів та послуг організація виходить на 
ринок, розпочинає освоєння, займає конкурентну 
позицію та намагається підтримувати доходність 
бізнесу якомога довше за рахунок модифікації 
продуктів та послуг шляхом надання конкурент-
них переваг. Ці конкурентні переваги, як прави-
ло, здобуваються за рахунок упровадження інно-
вацій, тобто таких характеристик, яких не мають 
продукти інших бізнес-структур цього галузевого 
сегменту взагалі у світі або лише на певній гео-
графічній території. Але тут необхідно зауважи-
ти, що банківський продукт має певну специфіку 
та відрізняється від класичних товарів та послуг: 
він абстрактний, тобто нематеріальний, він не 
може зберігатися, невіддільний від джерела на-
дання послуги, тобто банку, його працівників або 
спеціального обладнання (Інтернет-мережі, мо-
більних додатків, банкоматів, терміналів, крип-
томатів тощо), ресурсами для виробництва про-
дукту є гроші, а отже, виробництво залежить від 
стану грошово-валютного ринку.

Управління розвитком банку на основі жит-
тєвого циклу дає змогу розробляти напрям 
необхідних змін у стратегії та застосування 
адекватних ситуації інструментів управління, 
що будуть запобігати передчасному руйнуван-
ню системи. Із вищезазначеного необхідно за-
уважити, що на кожній стадії життєвого циклу 
банку є періоди нестабільності, що зумовлюють 
специфіку застосовуваних інструментів управ-
ління. Отже, можна поєднати стадії життєвого 
циклу банку та трансформацію системи управ-
ління банком (рис. 1).

На етапі зародження бізнесу ефективним 
уважається застосування технології SMART:
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Таблиця 1
Класичні фази онтогенезу банку

Фаза життєвого циклу Коротка характеристика
експрелентна зародження та морфогенез, тобто становлення певної організаційної структури

патіентна стадія,  
або філогенез

ускладнення внутрішніх та зовнішніх взаємозв’язків організації, пов’язаних з 
її історичним розвитком, розширенням сегменту ринку, асортиментного ряду 
продуктів тощо. Цей процес практично завжди супроводжується ароморфозом, або 
морфінгом, організаційної структури, розширенням та ускладненням її функцій, 
що підвищують пристосовуваність організації до функціонування в екзогенному 
середовищі

віолентна

це найвища стадія збалансованого стану, тривалість якої залежить від внутрішньої 
стійкості системи, її чутливості до стресів, що безпосередньо регулюється 
відповідними інструментами управління. Саме на цій стадії організація стає 
найбільш уразливою та залежною від ефективності прийняття управлінських 
рішень

комутантна

перехідна стадія низхідної хвилі життєвого циклу, передкризовий стан, коли 
в організації виникають два варіанти можливого розвитку: еволюційний або 
інноваційний (революційний). Саме від вибраного шляху залежать глибина та 
тривалість самої кризової стадії

леталентна кризова стадія життєвого циклу, що характеризується або припиненням існування 
організації взагалі, або припиненням її існування в докризовій якості

Джерело: авторська розробка

– Specific: постановка специфічних цілей 
організації, які будуть виокремлювати її серед 
інших та надавати конкурентні переваги;

– Measurable: мета повинна мати кількісні 
та якісні параметри;

– Achievable: мета повинна бути досяжною, 
бо недосяжні цілі, навпаки, демотивують;

– Relevant: кожна мета повинна бути ак- 
туальною, тобто вирішення певних завдань по-

винно мати сенс і не призводити до зниження 
ефективності всієї організації;

– Time-bound: мета передбачає результат, що 
має бути досягнутий за певний період часу, бо 
всі цілі в управління мають підцілі, стратегії – 
тактику та оперативні завдання.

На цій стадії, яка входить до «ідеального цик- 
лу», як і будь-якій системі, банку загрожує 
криза керівництва, або керованості, Далі банк 

Рис. 1. Модель життєвого циклу банку (розроблено авторами)
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проходить три стадії основного розвитку, які 
відповідають «реальному» життєвому циклу: 
експансія, стабільність і спад ділової активності, 
що може спровокувати кризу синергії. Основни-
ми вимогами сучасності до менеджменту органі-
зації є максимальна формалізація всіх процесів 
на базі системи сервісноорієнтованої архітек-
тури, що зумовлює гармонічне та динамічне 
управління бізнес-сегментами банку залежно 
від зміни екзогенного середовища, забезпечуючи 
швидкість реакції та гнучкість самої системи.

Остання фаза онтогенезу банку відповідає 
кризі інноваційності, коли система не відповідає 
критеріям сучасної фінансової архітектури бізне-
су, стає застарілою та потребує реінкарнації що 
буде означати необхідність реінжинірингу бізнес-
процесів або морфінгу організаційної структури. 
У контексті антикризового управління можна ви-
окремити специфічні чинники, такі як: систем-
на криза або криза галузі, банкрутство крупних 
підприємств-боржників чи масове банкрутство  
у зв’язку із загальноекономічною кризою, тех-
нологічні «розриви», що підсилюють конку-
рентні вимоги ззовні. Таким чином, виникає 
синергетичний ефект від поєднання кризоутво-
рюючих чинників внутрішнього та зовнішнього 
походження – кризове поле банку. Отже, склад-
ність системи кризового поля, його динамічність  
та швидкість цієї динаміки зумовлюють глибину 
та тривалість кризових явищ у банку.

Слід зауважити, що має місце поняття «іде-
ального» і «реального» життєвого циклу. Кон-
тур першого представлений на малюнку черво-
ною лінією і починається з моменту реєстрації 
нової організації, тобто на стадії офіційного 
оформлення проекту. А контур реального циклу 
представлений зеленим кольором і починаєть-
ся з моменту активної фази реалізації проекту, 
тобто «матеріалізації» ідеї, отримання перших 
результатів діяльності. Реальний цикл є значно 
коротшим за тривалістю від ідеального, за ра-
хунок чого скорочується період упровадження 

та оцінки ефективності заходів та інструмен-
тів управління проектом. Реальний цикл має 
складну багатошарову структуру, яку можна 
представити такою схемою (рис. 2).

Як видно з рис. 2, основною рушійною силою 
будь-якої організації, яка знаходиться в основі 
її функціонування, сьогодні є рівень інновацій-
ності, який залежить від життєвого циклу тех-
нології. Саме цей параметр відповідає за рівень 
конкурентоспроможності банку, зміни в попи-
ті, пропозиції послуг, співвідношенні витрат та 
доходів і, звісно, за ринкову вартість компанії.

Окрім того, слід зазначити, що сама по собі 
криза має певні стадії:

– продромальна: перші індикатори кризи, 
поодинокі симптоми нестійкого стану банку;

– акутаційна: загострення, класичне розгор-
тання кризи, витратна стадія;

– хронічна: варіант розгортання кризи, коли 
вона затягується або спеціально через агент-
ський конфлікт, або через невдалу комбінацію 
антикризових інструментів;

– реконвалесцентна: стадія завершення, 
оновлення діяльності банку або його ліквідація.

Із позицій рівня антикризового регулюван-
ня необхідно враховувати макро- та мікро-
рівень. Сьогодні макропруденціний нагляд 
увійшов у стадію трансформації від моделі 
єдиного регулятора на користь гібридної мо-
делі типу Twin Peaks, або «Дві вершини».  
Це означає, що інструменти макропруденцій-
ної політики мають стати проміжною лан-
кою між прямими та монетарними метода-
ми грошово-кредитного регулювання з боку 
центральних банків. Відповідно до стадії фі-
нансового циклу, інструменти макропруден-
ційного нагляду, які були чітко сформульова-
ні Базельським комітетом, є такими:

1. Висхідна хвиля, зростання, період кредит-
ної експансії – динамічний норматив співвідно-
шення загальної вартості наданих кредитів до 
вартості застави.

Рис. 2. Структура реального життєвого циклу банку (розроблено авторами)
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2. Низхідна хвиля – це управління левери-
джем за допомогою контрциклічного буферу ка-
піталу та контроль ситуації стрес-тестуванням.

3. Криза – це управління ліквідністю із за-
стосуванням додаткового буферу ліквідності та 
нормативів ліквідності.

Як уже було зазначено, криза є результа-
том агрегованого впливу стресів та чутливос-
ті системи до них. При цьому в умовах кризи 
ускладняється чи унеможливлюється виконан-
ня системою своїх функцій, тому дуже важли-
во в процесі антикризового управління банком 
підвищити кризовий поріг банку або, інакше 
кажучи, знизити його чутливість до різких ко-
ливань (стресів) зовнішнього середовища, що 
можуть спричинити його кризу. Управління 
розвитком банку на основі життєвого циклу 
дає змогу розробляти напрям необхідних змін 
у стратегії та застосування адекватних ситуації 
інструментів управління, що будуть запобігати 
передчасному руйнуванню системи. З вищезаз-
наченого необхідно зауважити, що на кожній 
стадії життєвого циклу банку є періоди неста-
більності, що зумовлюють специфіку застосову-
ваних інструментів управління.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Отже, 
у ході дослідження нами виокремлено п’ять фаз 
життєвого циклу банківської установи, кожна 
з яких може призвести за певних умов до кри-
зи системи. Наведене робить беззаперечним той 
факт, що антикризове управління не є окремим 

інструментом чи видом менеджменту, який за-
стосовується лише певний період часу. Анти-
кризовий менеджмент є необхідним та постій-
ним компонентом банківського менеджменту, 
що відбувається на безперервній основі, для за-
безпечення відповідності фінансової архітекту-
ри банку вимогам сучасності та інноваційності.
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МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ  
СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

METHODS OF MANAGING FINANCIAL RISKS  
OF THE INSURANCE COMPANY

АНОТАЦІЯ
Сучасна стадія формування міжнародного економічного 

суспільства відносить питання управління ризиками до най-
більш пріоритетних. Особливий інтерес приділяється про-
блемі управління консолідованим економічним ризиком,  
що пояснюється нестабільністю фінансової ситуації в державі  
і безперервними змінами кон'юнктури ринку, тому вибрана тема 
дослідження досить актуальна, оскільки вибір правильного 
способу управління фінансовим ризиком дасть можливість під-
приємству не тільки передбачати ймовірність його настання,  
а й зменшити результати впливу. У статті розглянуто суть  
і систематизацію фінансових ризиків страхових організацій. 
Проведено класифікацію, фінансових ризиків та визначено  
їх наслідки для страхової компанії. Розглянуто та проаналізо-
вано існуючі методи управління фінансовими ризиками стра-
хової організації. Визначено основні проблеми управління 
фінансовими ризиками страхових компаній в Україні. Запропо-
новано шляхи підвищення ефективності ризик-менеджменту 
страхових компаній на сучасному етапі.

Ключові слова: фінансові ризики, страхова компанія, сис-
тема управління фінансовими ризиками страховика, страхо-
вий менеджмент, ризик-менеджмент.

АННОТАЦИЯ
Современная стадия формирования международного эко-

номического общества относит вопросы управления рисками 
к наиболее приоритетным. Особый интерес уделяется пробле-
ме управления консолидированным экономическим риском,  
что объясняется нестабильностью финансовой ситуации в го-
сударстве и непрерывными изменениями конъюнктуры рынка, 
поэтому выбранная тема исследования достаточно актуальна, 
так как выбор правильного способа управления финансовым 
риском позволит предприятию не только предвидеть вероят-
ность его наступления, но и уменьшить результаты воздействия.  
В статье рассмотрены сущность и систематизация финансовых 
рисков страховых организаций. Проведена классификация, фи-
нансовых рисков и определенны их последствия для страховой 

компании. Рассмотрены и проанализированы существующие 
методы управления финансовыми рисками страховой органи-
зации. Определены основные проблемы управления финан-
совыми рисками страховых компаний в Украине. Предложены 
пути повышения эффективности риск-менеджмента страховых 
компаний на современном этапе.

Ключевые слова: финансовые риски, страховая компа-
ния, система управления финансовыми рисками страховщика, 
страховой менеджмент, риск-менеджмент.

ANNOTATION
Each business activity is accompanied by a threat of costs that 

arise from the peculiarities of certain business operations. The task 
of any entrepreneurial activity is to get the most profit with the least 
cost of money in a competitive environment. The current stage  
of the formation of the international economic society includes 
the management of risks to the most priority. Of particular interest  
is the problem of consolidated economic risk management, which 
is explained by the instability of the financial situation in the state 
and the continuous changes in the market situation. Therefore, the 
chosen topic of research is very relevant, since the choice of the 
correct method of financial risk management will enable the com-
pany not only to predict the probability of its occurrence, but also 
to reduce the impact of the impact. The economic effectiveness  
of the insurance mechanism depends on the ability of the insur-
ance organization to fulfill the obligations under the insurance con-
tract at the onset of the insurance case, therefore, a major role 
is assigned to the assessment and forecasting of the financial 
condition of the insurer, that is, to take into account the various 
variants of the impact of the system of financial risks provided by 
an effective system of management of them. At the same time, the 
economic essence of the financial status of the insurer is largely 
determined by the financial result of insurance activities, name-
ly: the rationality of the use of financial resources and the com-
pliance of the insurer with the risk of the essence of insurance.  
In this regard, the financial risk management system of an insu- 
rance organization is a key element and subsystem of insurance 
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management that determines the relevance of the research.  
The article deals with the essence and systematization of financial 
risks of insurance organizations. A classification has been made 
that facilitates the search for possible ways to minimize financial 
risks and their implications for the insurance company. The existing 
methods of managing the financial risks of an insurance organiza-
tion are considered and analyzed. The basic problems of manage-
ment of financial risks of insurance companies in Ukraine are de-
termined. The ways of improving the risk management of insurance 
companies at the present stage are offered. Conclusions regarding 
the importance of the financial risk management system as one of 
the essential elements of the economic safety of insurance compa-
nies are made. It is determined that in order to compensate for mar-
ket imperfections, business entities are obliged to create a strategy 
that combines the replenishment of missing data and the neutral-
ization or minimization of external results tactically implemented  
in financial risk management programs.

Key words: financial risks, insurance company, insurer's fi-
nancial risk management system, insurance management, risk 
management.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Страхові компанії явля-
ють собою одночасно і суб’єкт, і об’єкт управ-
ління ризиком, перебувають під впливом двох 
типів ризиків: як ризиків, які виникають без-
посередньо з діяльності страхової компанії як 
об’єкта страхової діяльності, так і ризиків, що 
приймаються від страхувальників. Таким чи-
ном, без результативної концепції управління 
ризиками майже неможливо гарантувати на-
дійність і фінансову стійкість компанії.

Потреба системного управліннями ризика-
ми в страхових компаніях визначена складною 
природою їх прояву. Крім того, останнім часом 
почастішали випадки економічних криз, сти-
хійних лих, можливість яких раніше розгля-
далася як низька і, відповідно до цього, дані 
ризики не передбачалися абсолютною мірою. 
Значна схильність страхових компаній до збит-
ків, які негативно впливають на їхню економіч-
ну стабільність, говорить про потребу грамотно-
го управління ризиками.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спираються автори. Попри зна-
чну кількість досліджень ризик-менеджменту 
питання управління фінансовими ризиками 
страхової компанії для забезпечення економіч-
ної стабільності залишається актуальним, тому 
виникає потреба в подальшому вивченні та 
аналізуванні окремих питань, що відносяться  
до даної теми.

Формулювання цілей статті (постановка зав- 
дання). Метою статті є вивчення суті і різновидів 
фінансових ризиків страхових компаній, дос- 
лідження особливостей та проблем реалізації 
ризик-менеджменту українськими страховими 
компаніями, визначення шляхів збільшення 
результативності управління ризиками страхо-
вої компанії на нинішній стадії розвитку стра-
хового ринку.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Страхуванню як суб’єкту підприєм- 

ницької діяльності властива висока ризикова-
ність, що безпосередньо впливає на характер 
економічних взаємовідносин у цій сфері. Згідно 
з особливостями своєї роботи, крім ризиків, що 
впливають на діяльність кожного суб'єкта госпо-
дарювання, страхові фірми нагромаджують до-
даткові ризики інших суб'єктів господарювання. 
Ця обставина збільшує навантаження на забезпе-
чення фінансової захищеності страхової компанії.

Економічно захищена страхова компанія – 
це суб’єкт господарювання, що характеризуєть-
ся стійкістю фінансового й економічного зрос-
тання, ефективністю запобігання зовнішнім  
і внутрішнім ризикам для їх зменшення або 
ліквідації. Отже, основне завдання фінансової 
захищеності полягає у тому, щоб забезпечувати 
стабільну й результативну діяльність страхової 
компанії сьогодні і мати можливість розвитку  
в перспективі.

Механізмами, що гарантують економічну без-
пеку страховиків, є наявність у страхової ком-
панії ефективної системи управління ризиками 
згідно з вимогами Директиви ЄС Solvency II [1].

Ризик-менеджмент страховика включає такі 
етапи:

1. Розпізнавання ризиків по сферах, де вони 
можуть виникнути.

2. Оцінка ризиків: розрахунок імовірності 
настання ризиків та наслідків їх усунення.

3. Управління ризиками: вибір методів та ін-
струментів.

4. Моніторинг та контроль: розрахунок змін 
ризиків, ефективності боротьби з ризиками.

Згідно з Директивою ЄС Solvency II, страхо-
вик має проводити власне оцінювання ризиків 
у сфері ризик-менеджменту.

Великого значення набуває мінімізація 
фінансових ризиків, адже наявний прямий 
взаємозв’язок між можливістю страховика ре-
агувати на ризики страхової діяльності та його 
фінансовим станом. Такі ризики вважають-
ся найбільш небезпечними за наслідками для 
страхової компанії, оскільки високим є рівень 
розвитку банкрутства та втрати власного капі-
талу. У науковій роботі досліджено управлін-
ня саме фінансовими ризиками для підтримки 
економічної безпеки.

Щоб у страхових компаніях побудувати 
ефективну систему управління фінансовими 
ризиками, треба перелічити наявні фінансові 
ризики. Наведемо класифікацію фінансових 
ризиків, що дає можливість окреслити причи-
ни ризиків та робить легшою їх мінімізацію [1].

Фінансові ризики, що здійснюють вплив на 
економічну безпеку страховика, та їх наслідки 
представлено в табл. 1.

Страховики можуть вимірювати фінансо-
ві ризики загальними (ймовірнісне моделю-
вання, статистичний аналіз та математичне 
моделювання конфліктних ситуацій) та спе-
цифічними методами (андерайтинг, заходи 
раннього попередження, внутрішній аудит  
та стрес-тестування).
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Андерайтинговою оцінкою вважається вивчення 
страховиком окремого фінансового ризику та його 
вимірювання за встановленою шкалою і використо-
вується для оцінки недостатності страхового фонду.

Заходами раннього реагування є комплексне 
порівняння фактичних фінансових показників 
діяльності страховиків із визначеними зако-
нодавством показниками, що дає можливість 
виявляти проблеми страховика, які можуть 
спричинити несприятливі наслідки. Також такі 
заходи спрямовані на пошук нових можливос-
тей у поліпшенні фінансової діяльності страхо-
вика та системи управління ризиками [2].

Стрес-тестування – це вид сценарного аналізу,  
оцінка ризиків страховиків за істотної зміни па-
раметрів, щоб допомогти в оцінюванні впливу 
внутрішніх та зовнішніх чинників на фінансову 
стійкість та результати діяльності страховиків. 
Внутрішній аудит покликаний вчасно знайти недо-
статність страхового фонду та нераціональне управ-
ління дохідною та видатковою частинами бюджету.

Механізм мінімізації ризиків також є важ-
ливим заходом в управлінні ризиками, до осно-
вних методів якого належать [1]:

1. Страховий андерайтинг – це оцінка ризи-
ку, щоб визначити доцільність укладення стра-
хового договору та формулювання адекватних 
умов страхування.

2. Перестрахуванням є нейтралізація фінан-
сових ризиків частковою передачею ризиків ін-
шим страховикам, які мають більше можливос-
тей, щоб уникнути таких ризиків.

3. Резервування – це створення й викорис-
тання коштів спеціального резерву на фінансу-
вання дій із мінімізації ризиків страхувальни-
ків, які бере на себе страховик, та технічних 
ризиків страхової компанії.

Наявність необхідного розміру резервного 
капіталу – обов'язкова умова стабільності робо-
ти страхових компаній. Результативність засто-
сування капіталу значною мірою зумовлюється 
якістю управління ризиком.

Таким чином, проаналізувавши ризик- 
менеджмент, необхідно брати до уваги подібні 
характеристики, такі як:

– рівень платоспроможності та фінансової 
стійкості;

– баланс активів і пасивів страховика;
– раціональне використання коштів компанії.
Слід підкреслити, що під час прийняття рі-

шення укладення договору страхування або ж 
за відмови від нього першочерговим аспектом 
виступає рівень ризику.

У такому разі страхова компанія спочатку 
встановлює розмір грошових коштів, що по-
трібні для покриття очікуваних витрат і вико-

Рис. 1. Класифікація фінансових ризиків страхової компанії
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Таблиця 1
Фінансові ризики, що здійснюють вплив на економічну безпеку страховика, та їх наслідки 

Ризик Наслідки

Ризик неадекватності тарифів

Завищення страхового тарифу: зниження рейтингових позицій на ринку; 
зменшення кількості страхувальників. 
Заниження страхового тарифу: зростання обсягу виплат, зниження 
платоспроможності

Ризик утрати ліквідності Вагомі втрати під час переведення активів у реальні кошти, дефіцит 
платіжних засобів

Ризик неплатоспроможності Банкрутство, виконання фінансових зобов’язань невчасно
Ризик управління страховим 
портфелем

Зниження обсягів страхових резервів, зростання рівня збитковості 
страхової діяльності

Ризик перестрахування Скорочення рівня забезпечення власних зобов’язань.
Ризик недостатності резервів Потреба в залученні власних вільних коштів, високий рівень банкрутства

Інвестиційний ризик Кошти, щоб виконувати зобов’язання за страховими виплатами, є 
недостатніми

Джерело: складено на основі [1]
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нання прийнятих зобов’язань. Проаналізуємо 
інноваційні модифікації прогнозування ризику, 
які базуються на розрахунку обсягу страхового 
капіталу (моделі Крамера, Дене). Потреба засто-
сування подібних моделей, в яких установлю-
ється відповідність прибутку, витрат із розмі-
ром активів, пасивів і власного капіталу фірми,  
а крім того, зумовлюється рівень ризику, по-
яснюється тісним взаємозв'язком страхових  
та інвестиційних ризиків.

Варто додати, що сьогодні немає загально-
прийнятої й ідеальної з погляду результатив-
ності методики у цій галузі. Але вкрай велике 
поширення у страховій сфері отримала форму-
ла Крамера-Лундберга. Вона дає можливість 
вирішувати вузький спектр питань. Як головну 
формула пропонує таку умову: страхова компа-
нія повинна мати додатковий резервний капі-
тал Ut [3], який дорівнює обсягу активів за ви-
рахуванням зобов’язань і статутного капіталу:

U u c St t t= + + ,

де Ut – капітал компанії в момент часу t;
u – статутний капітал;
ct – загальний обсяг премій;
St – сума всіх страхових виплат у момент 

часу t, яка розраховується за формулою:

S xt i= ∑ ,

де xi – виплати по i-му позову.
При цьому відбувається важливий моніто-

ринг, що загальне число страхових випадків у 
конкретний проміжок часу підлягає закону роз-
поділу рідкісних випадкових подій Пуассона. 
З формули Крамера-Лундберга випливає, що 
страхова компанія залишається платоспромож-
ною, якщо розмір зібраних премій перевищує 
обсяг виплат за страховими випадками. Таким 
чином, за допомогою зіставлення динаміки пре-
мій і виплат можна досить чітко вирахувати 
необхідний розмір капіталу.

Разом із цим недолік підходу, заснованого 
на використанні вказаної формули, полягає  
у тому, що не передбачається допоміжні джере-
ла прибутку компанії, крім премій. Це не дає 
можливості передбачити обставину, якщо стра-
хова компанія зазнає втрат, що перевищують 
розмір премій, за здатності відновлення додат-
кового капіталу.

Окрім того, ніяк не розраховується ступінь 
можливої нестачі, за якого компанія стає не-
платоспроможною. Ж. Дене дає визначення до-
даткового капіталу як різниці між ціною акти-
вів і зобов’язань. Для запобігання банкрутству 
розмір додаткового капіталу повинен бути по-
зитивним (Goovaerts M., 2001):

K r L= − ,

де K – резервний капітал;
r – вартість активів;
L – вартість зобов’язань.
Цей спосіб дає чітке уявлення про пот- 

рібний обсяг капіталу, але він ґрунтується 
лише на поточних показниках ціни активів та 

зобов’язань і не враховує можливість їх зміни. 
Виходячи з практики, перевищення активів над 
зобов’язаннями саме по собі ще не гарантує пла-
тоспроможність страховика, оскільки можли-
вість отримання доходу і збитків різна. Залежно 
від рівня ризику один і той же розмір резервного 
капіталу може бути зайвим або, навпаки, відсут-
нім. Підвищення розміру резервного капіталу, 
звичайно ж, збільшує можливості врегулюван-
ня збитків, але при цьому водночас знижуються 
ефективність акцій та інвестиційна привабли-
вість компанії. Отже, страхова компанія завжди 
повинна дотримуватися певного балансу, за яко-
го забезпечується достатній рівень її платоспро-
можності та ефективності. Але питання про ас-
пекти раціонального розміру капіталу Ж. Дене 
залишає невирішеним.

Показники аналізу за допомогою форму-
ли Крамера-Лундберга продемонстрували, 
що резервний капітал у страховій компанії  
АТ «СГ «ТАС» за 2015–2017 рр. має позитивне  
значення (табл. 2).

Таблиця 2
Розрахунок резервного капіталу АТ  

«СГ «ТАС» за моделлю Крамера (тис. грн) 

2015 2016 2017
Активи 629708 864825 1157870
Зобов’язання 139453 335178 362812
Статутний капітал 102000 102000 102000
Резервний капітал 384 914 458514 541 375
Джерело: складено на основі [4]

Отже, відповідно до цієї моделі, страхова ком-
панія має достатній рівень капіталу, що відобра-
жає непогану систему управління ризиками.

Під час аналізу збитковості обсяг зібраних 
премій перевершує обсяг відрахувань за страхо-
вими випадками, що, відповідно до моделі, дає 
змогу дійти висновку, що страховик постійно 
був платоспроможним.

Далі розглянемо результати аналізу на осно-
ві моделі Дене (табл. 3).

Таблиця 3
Розрахунок резервного капіталу АТ  

«СГ «ТАС» за моделлю Дене (тис. грн) 

2015 2016 2017
Активи 629708 864825 1157870
Зобов’язання 139453 335178 362812
Резервний капітал 490 255 529 647 795 058
Джерело: складено на основі [4]

Із даних таблиці можна побачити, що про-
тягом усього досліджуваного періоду компанія 
підтримувала позитивний баланс, активи по-
стійно перевершували зобов’язання. При цьому 
спостерігається зростання резервного капіталу 
за моделлю Дене, що означає велику можли-
вість регулювання збитків. Окрім того, пози-
тивна величина резервного капіталу свідчить 
про відсутність імовірності банкрутства.
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Проте на практиці перевищення активів над 
зобов’язаннями не є гарантією платоспромож-
ності страховика через різну ймовірність отри-
мання доходу і збитків.

4. Розподіл фінансових ризиків – диверсифі-
кація ризиків, щоб уникнути їх концентрації. 
Напрямами такого методу є: диверсифікація ви-
дів фінансової діяльності, валютного, депозитно-
го портфелів, портфеля цінних паперів, диверси-
фікація програми реального фінансування.

5. Встановлення обмежень, тобто лімітуван-
ня розмірів ризиків, за якими відповідає стра-
ховик, ураховуючи обсяги страхових премій, 
рентабельність страхових послуг, рівень квалі-
фікації фахівців.

6. Хеджування – методи управління, які мі-
німізують негативні наслідки, що виникають 
за коливань цін, за допомогою купівлі-продажу 
деривативів.

Стратегія управління ризиками страховика 
затверджується рішенням наглядової ради або 
виконавчого органу страховика (якщо наглядо-
ва рада не створена). Стратегія управління ри-
зиками страховика містить:

1) мету управління ризиками;
2) визначення основних принципів управлін-

ня ризиками;
3) визначення ризиків у страховика з ураху-

ванням вимог законодавства;
4) карту ризиків (перелік ризиків із зазна-

ченням показників імовірності настання подій, 
які пов’язані з ризиками, та чутливості страхо-
вика до них);

5) визначення допустимих меж ризиків;
6) опис процедур управління ризиками;
7) опис механізму виявлення та оцінки ризи-

ків як систематичного процесу, котрий включає 
аналіз нових та переоцінку існуючих ризиків;

8) опис механізму забезпечення платоспро-
можності страховика згідно із законодавством та 
загальної величини ризиків страхової організації;

9) опис розмежування функцій та відпо-
відальності у процесі управління ризиками, 
визначення осіб, відповідальних за перегляд 
ефективності стратегії управління ризиками;

10) порядок взаємодії між наглядовою радою, 
виконавчим органом страховика та структурним 
підрозділом страхової організації (або призначе-
ним працівником), що здійснює оцінку ризиків 
страховика у процесі управління ризиками [5].

До основних проблем управління фінансовими 
ризиками страхових компаній в Україні належать:

– довготривалі фінансові проблеми, які не-
гативно позначаються на розвитку страхової  
діяльності;

– недоопрацювання українського законодав-
ства, що регламентує процедуру управління фі-
нансовими ризиками страхової компанії;

– зайва зарегламентованість режиму реаліза-
ції ризик-менеджменту страховою компанією;

– незадовільний ступінь розвитку українсь- 
кого ринку фінансових послуг, який не дає 
змоги страховій компанії відшукати надійних 

партнерів для здійснення заходів щодо мінімі-
зації фінансових ризиків.

Для збільшення продуктивності ризик- 
менеджменту страхових компаній на нинішньо-
му етапі раціонально стимулювати запроваджен-
ня нових підходів до управління фінансовими 
ризиками, визначених умовами сьогодення. Най-
більшу увагу необхідно приділити не тільки іден-
тифікації, оцінці та прогнозу фінансових ризиків 
страхової компанії, а й дослідженню, здійсненню 
заходів щодо оптимізації рівня даних ризиків.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Управ-
ління ризиком в страховому бізнесі вважаєть-
ся досить особливим. Передусім це пов'язано зі 
сферою роботи страхової компанії, яка полягає у 
добровільному прийнятті на себе ризиків інших 
суб'єктів господарювання за певну плату. Відпо-
відно до цього, управління ризиками ґрунтується 
на застосуванні спеціальних механізмів, власти-
вих тільки страховій діяльності: перестрахуван-
ня, попереджувальних дій, формування страхових 
резервів. Окрім того, страхова компанія повинна 
реалізовувати зниження ризиків, пов'язаних з об-
слуговуванням договорів страхування.
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ВАЛЮТНИЙ РИНОК В УКРАЇНІ:  
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

CURRENCY MARKET IN UKRAINE:  
PROSPECTS OF DEVELOPMENT FOR ENTREPRENEURS

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено питанням окреслення перспектив роз-

витку українських підприємців у світлі проголошеного курсу на 
інтеграцію з ЄС та Організацією Північноатлантичного договору, 
а також у зв’язку з набранням чинності Закону України «Про ва-
люту і валютні операції». На основі проведеного дослідження 
обґрунтовано висновки про позитивний характер валютної лібе-
ралізації в Україні для підприємців, доцільність визнання циф-
рових валют та фінансових інструментів, що на них заснову-
ються, розкрито позитивний вплив цих чинників на підприємців, 
зокрема через сприяння стабілізації гривні, розширення спектру 
доступних для підприємців фінансових інструментів, розширен-
ня можливостей щодо залучення клієнтів у глобальному, між-
народному розрізі. Практична цінність одержаних результатів 
полягає в обґрунтуванні таких напрямів поліпшення підприєм-
ницького середовища, як зменшення негативного впливу оліго-
полізованих фінансових інституцій, сприяння розвитку процесів 
міжнародної економічної інтеграції, розширення ринків через 
спрощення доступу до міжнародної фінансової інфраструктури.

Ключові слова: валютний ринок, лібералізація, підприєм-
ництво, розвиток, цифрові валюти.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена описанию перспектив развития укра-

инских предпринимателей в свете провозглашенного курса на 

интеграцию с ЕС и Организацией Североатлантического дого-
вора, а также в связи со вступлением в силу Закона Украины 
«О валюте и валютных операциях». На основе проведенного 
исследования обоснованы выводы о позитивном характере ва-
лютной либерализации в Украине для предпринимателей, целе-
сообразности признания цифровых валют и основанных на них 
финансовых инструментов. Раскрыто позитивное влияние этих 
факторов на предпринимателей, в частности через способство-
вание стабилизации курса гривны, расширение спектра доступ-
ных для предпринимателей финансовых инструментов, расши-
рения возможностей по привлечению клиентов в глобальном, 
международном аспекте. Практическая ценность полученных 
результатов состоит в обосновании таких направлений улучше-
ния предпринимательской среды, как уменьшение негативного 
влияния олигополизованных финансовых институций, содей-
ствие развитию процессов международной экономической ин-
теграции, расширение рынков посредством упрощения доступа 
к международной финансовой инфраструктуре.

Ключевые слова: валютный рынок, либерализация, 
предпринимательство, развитие, цифровые валюты.

ANNOTATION
The article is devoted to the issues of outlining the prospects 

of development for Ukrainian entrepreneurs in the light of the pro-
claimed course to the EU and North Atlantic Treaty Organization 
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integration along with the implementation of the Law of Ukraine 
“On Currency and Currency Markets”. The research was devel-
oped on the grounds of common and special scientific methods. 
Methodological basis was formed with the systematic approach. 
Monographic method was used for researching the theoretic as-
pects, methods of induction and deduction along with methods of 
analysis and synthesis were used for developing and substantiat-
ing the conclusions. Based on the developed research the conclu-
sions on positive character of currency liberalization in Ukraine for 
entrepreneurs were substantiated. The advisability of recognition 
the digital currencies and derived from them financial instruments 
was grounded. Positive impact of these factor on the entrepre-
neurship environment by the way of improving hryvna, widening 
the spectrum of available financial instruments, opening the new 
possibilities for attracting clients in the global, international context 
was unveiled. The problematic, tied to the currency market issues, 
its development and prospects which open up for entrepreneurs 
has always been a topic of scientific and practical interest on the 
grounds of its relevance and applied character. Meanwhile, now is 
the first time since Ukraine regain its nationhood when such pow-
erful currency liberalization is taking place. The important aspect 
of this phenomena is new prospective that opens for the entrepre-
neur due to the currency liberalization. So the substantiation of 
the approaches of practical realization of new opportunities needs 
further development. Practical value of the acquired results is that 
the such directions of improving the entrepreneurial environment 
as lessen the negative impact of oligopolistic financial institutions, 
promotion the process of international economic integration, wid-
ening the markets through simplifying the access to the interna-
tional financial infrastructure were substantiated.

Key words: currency market, liberalization, entrepreneurship, 
development, digital currencies.

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. Поточна соціально-економічна 
ситуація в Україні є доволі складною. З одного 
боку, вона характеризується потужною реструк-
туризацією експорту до країн ЄС. Це на практиці 
підтверджує офіційно проголошений курс на ін-
теграцію України до європейської та світової еко-
номічних систем. Зміни до Конституції України, 
прийняті Верховною Радою України 07.02.2017, 
спрямовані на закріплення стратегічного кур-
су держави на набуття повноцінного членства 
України в ЄС та в Організації Північноатлантич-
ного договору, є потужним сигналом про сталість 
зовнішнього вектору розвитку.

Разом із тим несприятлива демографічна 
ситуація, проблемна ситуація з доходами на-
селення, несприятлива для споживачів тариф-
на політика, міграційні тенденції стримують 
зростання внутрішнього споживчого ринку. 
Але розвиток підприємницької діяльності тісно 
пов'язаний зі зростанням споживчих ринків. 
І стосовно поточної ситуації таке зростання є 
можливим або в секторі державних та гро-
мадських закупівель (включаючи комунальну 
сферу та органи місцевого самоврядування), 
або на зовнішніх ринках. Ведення зовнішньо-
економічної діяльності пов'язане з валютними 
інструментами та валютним ринком. До не-
давнього часу правила роботи для суб'єктів 
підприємницької діяльності були жорстко за-
регламентовані на основі Декрету «Про систе-
му валютного регулювання і валютного конт- 
ролю» [1], що нещодавно втратив чинність.

Із набранням чинності 07.02.2019 Закону 
України «Про валюту і валютні операції» [2], 
прийнятого 21.06.2018, для підприємців від-
криваються нові можливості. Їх реалізація на 
практиці дасть змогу повніше реалізувати твор-
чий потенціал українського підприємництва, 
залучити до економіки валютні кошти, здій-
снити оздоровляючий вплив на сальдо балансу 
зовнішньої торгівлі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спираються автори. Питанням 
дослідження різноманітних аспектів розвитку 
валютного ринку в Україні приділяли свою ува-
гу багато фахівців. Із останніх слід відзначити 
праці М.М. Король та О.Р. Стасишиної, які за-
значають на провідній ролі, що відіграє валют-
ний ринок у системі заходів, спрямованих на 
сприяння залученню іноземних інвестицій [3]; 
А. Кузнєцової та М. Місяць, які обґрунтову-
ють доцільність лібералізації валютного ринку 
в Україні із застереженням щодо запобігання 
при цьому непродуктивному виведенню капі-
талу за межі України [4]; колективу авторів на 
чолі з О.М. Пахненко, які відзначають недоско-
налість валютного ринку України, обмежені 
можливості підприємців щодо хеджування ва-
лютних ризиків та фактичну відсутність адек-
ватних фінансових інструментів для цього [5];  
В.А. Табінського, Є.О. Колєснік та І.С. Сілі-
ної, які акцентують на пріоритетності забез-
печення стабільності валютного курсу як го-
ловній передумові економічного розвитку [6]; 
В.М. Харабари, який указує на надзвичайно 
широкі валютні обмеження в системі валютного  
регулювання України [7].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується озна-
чена стаття. Зміна підприємницького середови-
ща у зв'язку з прийняттям нових законодавчих 
нормативів може бути причиною потужного 
впливу на всі аспекти підприємницької діяль-
ності. У цих умовах невирішеним питанням 
залишається розроблення обґрунтування пер-
спектив розвитку підприємницької діяльності  
в контексті запроваджених змін.

Формулювання цілей статті (постановка  
завдання). Статтю присвячено питанням 
окреслення перспектив розвитку українських 
підприємців у світлі проголошеного курсу на 
інтеграцію з ЄС та Організацією Північноат-
лантичного договору, а також у зв’язку набран-
ням чинності Закону України «Про валюту  
і валютні операції».

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Валютний ринок України характе-
ризується складним та заплутаним законодав-
чим механізмом регулювання. За свідченням 
експертів, система валютного регулювання  
в Україні нараховує понад сотню норматив-
них актів, до яких постійно вносяться зміни 
(у середньому 12 поправок у кожний протягом 
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року) [8]. Такий стан речей стоїть на заваді 
економічному розвитку українських підпри-
ємств та є значною перешкодою для залучення 
іноземних інвестицій та технологічних іннова-
цій. Також це стримує й розвиток самого ва-
лютного ринку.

Провідну роль у процесах формування та за-
безпечення функціонування валютного ринку 
України відіграє Національний банк України 
(НБУ). Його роль як регулятора валютного рин-
ку проявляється через розроблення та впрова-
дження нормативних документів, що стосують-
ся грошово-валютної сфери.

Важливим індикатором валютного ринку  
є офіційний валютний курс, який використову-
ється підприємствами, організаціями та устано-
вами всіх форм власності для обліку валютних 
цінностей. Цей курс також установлює НБУ 
своїми постановами. Слід зазначити, що поста-
нови про встановлення офіційного курсу грив-
ні до іноземних валют видаються не щоденно,  
а в разі зміни офіційного курсу. Також ці по-
станови не несуть зобов'язань щодо купівлі або 
продажу валюти за встановленим курсом.

Відповідно до ст. 7 Закону «Про Національ-
ний банк України» [9], НБУ забезпечує накопи-
чення та зберігання золотовалютних резервів 
та здійснення операцій із ними та банківськи-
ми металами. Це дуже потужний інструмент 
впливу на валютний ринок та реалізації сво-
єї політики на валютному ринку України.  
І на відміну від законодавчих та нормативних 
способів впливу операції з валютним резервом 
мають ринковий характер. Це є позитивним 
чинником, тому що ринкові механізми за сво-
єю природою є схильними до саморегуляції. 
А нормативні, навпаки, потребують контролю. 
При цьому допущені під час їх складання не-
відповідності сприяють розбалансуванню еко-
номіки, формуванню дефіцитів і диспропор-
цій. Регулювання курсу національної валюти 
та загального попиту і пропозиції грошей НБУ 
здійснює шляхом проведення валютних інтер-
венції. Це передбачено ст. 28 Закону «Про На-
ціональний банк України» [9].

Слід відзначити, що заходи у сфері нормативів 
можуть дуже потужно впливати на ринкові склад-
ники: обсяг попиту і пропозиції на валюту, її курс.

Так, в Україні діє запроваджене НБУ об-
меження юридичних осіб у праві розпоря-
дження своєю валютою. Вони мають передава-
ти 50% своїх надходжень в іноземній валюті  
з-за кордону для обов'язкового продажу на 
міжбанківському валютному ринку України.  
Це стосується всіх без винятку суб'єктів підпри-
ємницької діяльності і регулюється Постановою 
НБУ № 65 від 12.06.2018 [10]. При цьому ко-
мерційні банки уповноважуються здійснювати 
такі операції без доручення власників коштів.

Окремі види надходжень звільняються від 
обов'язкового продажу. Це, зокрема, кошти, що 
надійшли на користь держави або під державні 
гарантії; за проектами (програмами) міжнарод-

ної технічної допомоги, що пройшли державну 
реєстрацію; у вигляді грантів від міжнародних 
фінансових організацій; що надійшли для здій-
снення іноземних інвестицій в Україну та за 
деякими іншими призначеннями. У поєднанні  
з обмеженнями щодо придбання юридичними 
особами іноземної валюти це сприяє формуван-
ню завищеної пропозиції з одночасним занижен-
ням попиту. На ринку готівкової валюти також 
діють певні обмеження, зокрема щодо граничної 
суми валюти, що може придбати фізична особа.

Модернізація системи валютного регулюван-
ня, наближення валютних відносин до нормати-
вів ЄС є важливими кроками на шляху до більш 
глибокої інтеграції України у світову та європей-
ську економічні системи. Тим більше що Угодою 
про асоціацію з ЄС передбачено забезпечення 
вільного руху капіталу, пов'язаного з надхо-
дженням прямих інвестицій та інвестуванням, 
та виплати або репатріації цих капіталів та при-
бутку, отриманого з них (ст. 145 [11]), а також 
низка інших умов, пов'язаних із лібералізацією 
фінансових операцій. З огляду на перспективу 
майбутнього членства в ЄС, Україна має відпо-
відати низці вимог (зокрема, Копенгагенським 
критеріям [12]), які в економічній сфері вклю-
чають до свого складу наявність дієвої ринкової 
економіки, достатню розвиненість фінансового 
сектору, здатність витримувати конкурентний 
тиск і дію ринкових сил у межах ЄС.

У сфері валютного ринку вимога впроваджен-
ня валюти євро не є обов'язковою для нових 
членів. Але вимога входження до Європейсько-
го економічного і валютного союзу залишаєть-
ся. Свою діяльність у сфері валютних відносин 
країни – члени Європейського економічного 
і валютного союзу здійснюють із перспекти-
вою на впровадження в кінцевому підсумку 
євро як єдиної європейської валюти. Проте за-
провадження євро залежить від країни і не є 
обов'язковим. Але обов'язковими є вимоги да-
ного союзу у фінансовій сфері, у питаннях ва-
лютного контролю та регулювання, розробленні 
й проведенні державою своєї економічної по-
літики. Отже, приведення валютних відносин 
у відповідність до нормативів ЄС сприятиме 
більш тісній інтеграції України до європейської 
та світової економічних систем. І, що не менш 
важливо, сприятиме збільшенню обсягів залу-
чення інвестицій, зростанню валютного ринку 
й економічному розвитку.

Валютні обмеження, що діють в Україні, за-
проваджені відповідно до системи валютного 
контролю, відповідно до Декрету КМУ «Про 
систему валютного регулювання і валютного 
контролю» [1], що діяв до 07.02.2019. Зараз 
система валютного контролю трансформується 
в систему валютного регулювання. Цей про-
цес здійснюється відповідно до Закону України 
«Про валюту і валютні операції» [2], що набув 
чинності 07.02.2019 і започаткував справжню, 
а не декларативну лібералізацію валютної сис-
теми України.
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Лібералізація валютного регулювання на-
буває особливого значення не лише тому, що 
стара та зарегульована система стримує еконо-
мічний розвиток, а й через прагнення України 
тісніше інтегруватися до європейського та сві-
тового економічного простору. Це сприятиме 
спрощенню доступу продукції українських 
виробників на європейський та інші міжна-
родні ринки, а отже, дасть змогу більш повно 
реалізувати їх економічний потенціал, підви-
щити ефективність економіки та прискорити 
її розвиток. Перспективи лібералізації валют-
ного регулювання в Україні слід пов'язувати 
з уже згаданим Законом «Про валюту і ва-
лютні операції» [2]. Цей Закон запроваджує 
початок роботи з лібералізації валютного 
ринку в Україні та створює умови для фор-
мування нових, більшою мірою орієнтованих 
на ринок, підходів до організації діяльності  
на валютному ринку.

Зокрема, у зв'язку з набранням чинності 
даного Закону слід очікувати приток в Укра-
їну іноземного капіталу, у тому числі у фор-
мі інвестицій. Але, оскільки в Україні валю-
тою розрахунків у внутрішніх господарських 
операціях залишається гривня, це дасть змо-
гу сформувати підвищений попит на неї,  
що є важливим чинником забезпечення стабіль-
ності курсу національної валюти. Іншим важ-
ливим чинником лібералізації на валютному 
ринку є наближення українського й європей-
ського законодавства з питань валютного рин-
ку, про що було викладено вище.

Тепер розглянемо найбільш суттєві, на нашу 
думку, зміни та їхні наслідки. Почнемо з того, 
що змінюється сам принцип валютного регулю-
вання: із «дозвільного» він стає «повідомлю-
ваним». Тобто суб'єкт валютного регулювання 
не одержує дозвіл перед операцією, як це пе-
редбачалося раніше, а лише повідомляє орга-
ни валютного контролю про те, що така опе-
рація здійснилася. Тобто функція попереднього 
контролю відміняється. Ця зміна стосується 
всіх суб'єктів валютного контролю й є важли-
вою умовою лібералізації валютних відносин.

Іншою важливою умовою лібералізації валют-
них відносин є зняття валютних обмежень. Зокре-
ма, Законом проголошується свобода здійснення 
валютних операцій і право фізичних та юридич-
них осіб укладати та виконувати угоди в націо-
нальній та іноземній валютах, відкривати рахун-
ки в іноземних фінансових установах, придбавати 
валюту і валютні цінності за кордоном (ст. 2) [2]. 
При цьому єдиним законним платіжним засобом 
в Україні залишається гривня (ст. 5) [2].

Такі зміни законодавства відкривають дріб-
ному та середньому бізнесу широкі можливості 
для інтеграції у світовий економічний простір. 
Якщо логістичні ланцюжки для поставки то-
варів на закордонні ринки вже сформовані за 
допомогою «Укрпошти» та недержавних служб 
доставки, то фінансовий складник цього напря-
му бізнесу залишався дуже складним, переду-

сім через заборону мати закордонні рахунки 
без індивідуальних ліцензій НБУ. Зняття цьо-
го обмеження дасть змогу не лише збільшити 
обсяги експорту, а й вирішити важливі соці-
альні проблеми і створити нові робочі місця, 
орієнтовані на експорт та відповідні джерела 
доходів. Дозвіл відкривати закордонні рахунки 
юридичним особам також дасть їм змогу ста-
ти ближче до клієнтів і надати їм більш прості 
способи оплати за свою продукцію та послуги, 
що також сприятиме підвищенню конкурен-
тоспроможності українських товарів та послуг  
на міжнародних ринках.

Дуже великі перспективи має напрям форму-
вання в Україні ринку цифрових валют. Цей нап- 
рям діяльності сьогодні залишається невизна-
ним на законодавчому рівні, що перешкоджає 
суб'єктам господарської діяльності користуватися 
цифровими валютами як платіжними інструмен-
тами. При цьому капіталізація світового ринку 
цифрових валют, за даними CoinMarketCap [13],  
станом на початок 2018 р. становила понад 
618 млрд дол. США. Водночас обсяг ринку циф-
рової валюти BTC (Bitcoin) в Україні на поча- 
ток 2018 р. становив близько 20 млн грн [14], 
що є порівняно невеликою сумою. Але за об-
сягом розповсюдження Bitcoin Україна посідає 
21-е місце у світі та випереджує такі країни,  
як Швейцарія, Туреччина, Чехія, Японія [15]. 
Це формує сприятливі перспективи для поши-
рення в Україні цифрових валют. А лібераліза-
ція валютного ринку може виступати при цьому 
додатковим сприятливим чинником.

Розвиток ринку цифрових валют є важли-
вим чинником стабілізації валютного курсу, 
адже в разі їх законодавчого визнання цифрові 
валюти виступатимуть своєрідним замінником 
традиційних валют, тому частина попиту, яка 
раніше спрямовувалася на традиційні валю-
ти, переміститься на їхні цифрові замінники.  
При цьому більш обережні у своїх діях та більш 
консервативні люди зможуть і далі надавати 
перевагу традиційній валюті, а більш активні 
та інноваційні – отримати переваги від корис-
тування електронними валютами.

За нашими оцінками, визнання в Україні 
цифрових валют призведе до збільшення попи-
ту на гривню і відповідного укріплення її курсу 
в межах понад 10% на ринку операцій з об-
міну валют фізичними особами. За подальшого 
розвитку ринку цифрових валют цей стабіліза-
ційний вплив буде зростати і стане відчутним 
не лише для фізичних осіб, а й для суб'єктів 
господарської діяльності. Тобто за умови, якщо 
цифрові валюти є визнаним грошовим інстру-
ментом, їх використання сприятиме зміцненню 
національної валюти, її стабілізації та приско-
ренню економічного розвитку.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Лібералізація валютного ринку України, пе-
ренесення пріоритетів у валютній системі зі 
сфери валютного контролю до сфери валютно-
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го регулювання відкриває підприємцям нові 
можливості щодо просування своєї продукції 
та послуг на зовнішніх ринках. Дозвіл юри-
дичним та фізичним особам відкривати ра-
хунки в банківських установах за кордоном  
(ст. 2 Закону України «Про валюту і валютні 
операції» [2]) дає змогу суттєво спростити ме-
ханізм фінансових розрахунків із закордон-
ними партнерами як за експортними, так і за 
імпортними операціями. Спрощення механізму 
розрахунків підвищує конкурентоспроможність 
українських контрагентів та забезпечує стиму-
люючий ефект на динаміку обсягів зовнішньо-
економічних операцій. Це тим більш важливо 
в умовах дії несприятливих тенденцій на вну-
трішньому ринку, які стримують зростання 
місцевого підприємництва та спонукають до по-
шуку нових ринків за межами України.

Наступним кроком у сфері лібералізації ва-
лютних відносин є визнання фінансових інст- 
рументів, що засновуються на технологіях 
цифрових валют. Про практичну можливість 
цього свідчить досвід країн ЄС, Японії та ін. 
Здійснення відповідних заходів своїм результа-
том матиме розширення сфери грошового обігу, 
зменшення олігополістичного впливу потужних 
фінансових інституцій, збільшення стабільності 
грошової одиниці України. Позитивними чин-
никами для підприємців при цьому виступають 
стабілізація гривні, розширення їхніх можли-
востей у сфері фінансових розрахунків, більш 
широкі можливості щодо залучення клієнтів  
у глобальному, міжнародному розрізі.
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ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ  
ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

ORGANIZATION OF THE SYSTEM OF MANAGEMENT  
BY THE ENTERPRISE ROVER CAPITAL

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто низку питань, які доцільно розглядати 

в процесі створення системи управління оборотним капіталом 
підприємства (йдеться про низку компонентів щодо організа-
ції ефективної системи управління оборотним капіталом під- 
приємства). Розглянуто основні напрями підготовчого етапу ор-
ганізації системи управління оборотним капіталом підприємст-
ва, а також визначено основну мету управління оборотними 
активами – забезпечення оптимальних обсягів усіх складників, 
які сприятимуть підвищенню економічної вигоди підприємства.  
Окреслено результати управління оборотним капіталом: 
комплексне використання сировини та матеріалів; зростання 
обсягів виробництва продукції; зменшення дебіторської за-
боргованості; підвищення оборотності оборотного капіталу; 
зменшення тривалості одного обороту; істотне скорочення 
кількості непотрібних робіт; надання діяльності підприємств 
цілеспрямованості; формування системи мотивації роботи 
персоналу; забезпечення ефективності, а саме прибутковості 
підприємства у цілому, тощо.

Ключові слова: підприємство, капітал, оборотний капітал, 
джерела фінансування, прибуток, фінансовий стан, управлін-
ня, аналіз, оптимізація.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен ряд вопросов, которые целесообразно 

рассматривать в процессе создания системы управления обо-
ротным капиталом предприятия (речь идет о ряде компонентов 
по организации эффективной системы управления оборотным 
капиталом предприятия). Рассмотрены основные направления 

подготовительного этапа организации системы управления 
оборотным капиталом предприятия, а также определена ос-
новная цель управления оборотными активами – обеспечение 
оптимальных объемов всех составляющих, способствующих 
повышению экономической выгоды предприятия. Обозначены 
результаты управления оборотным капиталом: комплексное 
использование сырья и материалов; рост объемов производ-
ства продукции; уменьшение дебиторской задолженности;  
повышение оборачиваемости оборотного капитала; уменьше-
ние продолжительности одного оборота; существенное сокра-
щение количества ненужных работ; предоставление деятельно-
сти предприятий целеустремленности; формирование системы 
мотивации работы персонала; обеспечение эффективности,  
а именно доходности предприятия в целом, и т. п.

Ключевые слова: предприятие, капитал, оборотный капи-
тал, источники финансирования, прибыль, финансовое состоя- 
ние, управление, анализ, оптимизация.

АNNOTATION
The article deals with a number of issues that should be con-

sidered in the process of creating a system of working capital man-
agement of an enterprise, or a number of components concerning 
the organization of an efficient system of management of working  
capital of an enterprise, the main directions of the preparatory 
stage of organization of the management of working capital ma- 
nagement of the enterprise are considered, as well as the main 
purpose of management of current assets in the following way:  
to provide optimal amounts of all components that will enhance the 
economic benefits of the results of management of working capital 
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are outlined: the complex use of raw materials and materials; in-
crease in production volumes; decrease in receivables; increase of 
working capital of working capital; reduction of the duration of one 
turnover; a significant reduction in the amount of unnecessary work; 
provision of activity of enterprises of purposefulness; formation of 
system of motivation of work of the personnel; ensuring efficiency, 
namely profitability of the enterprise as a whole, etc. Each goal 
needs to be effectively implemented at the expense of selected  
tasks, which together can change the financial condition of the 
enterprise, make it stronger in the market, withstand competitive 
struggle in its direction of activity. One of the main reasons for the 
tasks is the choice of the main components of the working capital 
of the enterprise, for which it is necessary to direct the managerial 
influence to achieve changes in the financial state of the enter-
prise. The study of quantitative and qualitative characteristics of 
sources of working capital financing should be based on method-
ological approaches to studying the directions of its use. Research 
of sources of working capital financing is thus a logical continuation 
of the study of the directions of its use. Working capital manage-
ment should ensure a search for a compromise between the risk of 
liquidity loss and the efficiency of work, which is limited to solving 
two important tasks, such as ensuring payment and an acceptable 
volume, structure and return on assets.

Key words: enterprise, capital, working capital, sources of 
financing, profit, financial condition, management, analysis, opti-
mization.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Значна кількість вітчиз-
няних науковців і практиків уважають, що в 
сучасних умовах розвиток української еконо-
міки та її провідного напряму – промисловості, 
зокрема більшості її галузей, залежить від ви-
користання новітніх підходів до системи управ-
ління оборотним капіталом підприємства. Тобто 
ефективність економіки визначається стійким 
фінансовим станом підприємства, який можливо 
забезпечити шляхом створення сучасної системи 
управління оборотним капіталом підприємства.

Окрім того, низка авторів основним джере-
лом фінансування розвитку підприємства вва-
жає прибуток, який значною мірою залежить 
від стану оборотного капіталу на підприємстві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спираються автори. Істотний внесок 
у дослідження процесу управління оборотни-
ми коштами підприємства зробили такі відо-
мі вітчизняні та зарубіжні вчені, як: А. Сміт, 
Й. Шумпетер, А. Золотарьов, І. Зятковський, 
А.М. Поддєрьогін, Є.О. Терещенко, В. Кова-
льов, В.В. Бочаров, Ю.В. Кваша, Н.О. Крамзіна, 
С.С. Нестеренко, С.Ф. Покропивний, С.M. Пи-
саренко, О.С. Поважний, А.С. Філімоненков  
та ін. [9, с. 137].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується озна-
чена стаття. Розвиток ринкової економіки  
в Україні зумовлює певні умови господарю-
вання. Ключовою проблемою залишається для 
підприємств організація ефективної системи 
управління оборотним капіталом. Нестача на 
підприємстві оборотних активів призводить до 
погіршення фінансового стану, збитковості, а 
не прийняття оперативних заходів може спри-

чинити на підприємстві фінансову кризу і на-
віть призвести до банкрутства. Формулювання 
цілей статті (постановка завдання). Постійний 
аналіз стану оборотного капіталу та формуван-
ня системи управління оборотним капіталом  
є тим основним завданням, яке кожне підпри-
ємство, що намагається бути успішним, повинно 
створювати ефективні системи підтримки рівня 
оборотного капіталу на оптимальному рівні.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. Уся діяльність підприємства 
спрямовується на те, щоб забезпечити зростан-
ня прибутку або принаймні стабілізувати його 
на певному рівні протягом визначеного періо-
ду часу. Управління оборотним капіталом для 
підвищення рівня прибутковості підприємства 
є безперервним процесом дії на кожен його еле-
мент [13, с. 40].

Інші автори вказують, що існує залежність 
між прибутком і рівнем оборотного капіталу.  
За низького рівня оборотного капіталу вироб-
нича діяльність не підтримується належним 
чином, звідси – можлива втрата ліквідності, 
періодичні збої в роботі й низький прибуток [1].

Слід зазначити, що капітал створює додат-
кову вартість, яка після реалізації продукції 
принесе прибуток. Капітал – це самозростаю-
ча вартість. Капітал – це рухома вартість, яка 
знаходиться в постійному русі, і чим швидше 
оборот авансованої вартості, тим менше потріб-
но коштів для досягнення поставленої мети – 
отримання прибутку [7, с. 39].

Ураховуючи значні темпи інфляції, потре-
ба підприємств в оборотних коштах постійно 
зростає, і це пов'язано зі зростанням цін на 
матеріальні ресурси, планові запаси яких під-
приємства мають створювати. Саме цей чинник  
у нинішніх умовах функціонування економіки 
в Україні найбільшою мірою спричиняє хроніч-
ний брак оборотних коштів на підприємствах, 
що погіршує їхні фінансовий стан та платоспро-
можність. Найчастіше це має місце за недоо-
тримання прибутку, а за збиткової діяльності – 
зменшення («проїдання») власних оборотних 
коштів підприємства [8, с. 206].

Унаслідок цього постає необхідність форму-
вання на підприємствах системи управління 
оборотним капіталом, що повинно сприяти як 
зростанню його прибутковості, так і підвищен-
ню фінансової стійкості підприємства.

О.Л. Польова та Л.Ю. Жмурко, посилаю-
чись на Ґ.В. Брушко, вважають, що система 
управління оборотним капіталом – це система 
цілеспрямовано організованої взаємодії між 
об’єктом (елементами оборотним капіталом  
і джерелами їх фінансування та економічними 
відносинами в процесі їх формування та вико-
ристання в межах даної економічної системи 
та у взаємозв’язку із зовнішнім середовищем) 
та суб’єктом управління (органами управління 
підприємства, які причетні до прийняття управ-
лінських рішень щодо ефективного функціону-
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вання оборотного капіталу) шляхом реалізації 
функцій управління із застосуванням комп-
лексу методів, засобів і фінансово-економічних 
інструментів дослідження та трансформації 
взаємопов’язаних процесів формування й ви-
користання оборотного капіталу і джерел його 
фінансування за обсягом, складом, структу-
рою з урахуванням впливу на нього чисельних 
чинників внутрішнього і зовнішнього середо- 
вища [11, с. 92; 4].

І.В. Причепа, Н.В. Кравець, В.І. Блонська, 
Н.Б. Толопка також уважають, що система 
управління оборотним капіталом є сукупністю 
взаємопов’язаних та узгоджених між собою еле-
ментів, цілей і методів, які визначають напря-
ми руху та регулювання оборотного капіталу  
в межах виробничої системи. Об’єктами управ-
ління в межах даної системи, насамперед, ви-
ступають оборотні активи, джерела формування 
оборотних активів та всі економічні відносини, 
що виникають у процесі кругообігу оборотного 
капіталу підприємства [12, с. 39; 2, c. 122].

Однією з найважливіших проблем дослі-
дження оборотного капіталу підприємств із 
методологічного погляду є оцінка рівня ефек-
тивності його управління, що виявляється  
у результативності його функціонування. 
Така оцінка необхідна як у процесі формуван-
ня оборотного капіталу, так і в процесі його 
використання [7, с. 41].

Виходячи із цього, необхідно окреслити 
низку питань, які доцільно розглядати в про-
цесі створення системи управління оборотним 
капіталом підприємства: йдеться про низку 
компонентів щодо організації ефективної сис-
теми управління оборотним капіталом під- 
приємства (рис. 1).

Інформація, що наведена на рис. 1, є загаль-
ноприйнятим підготовчим етапом формування 
на підприємстві системи управління оборотним 
капіталом. Проте кожне підприємство має ви-
конати у цьому напрямі свої, тільки йому при-
таманні розробки. Основним на початковому 
етапі формування системи управління оборот-
ним капіталом, безперечно, слід уважати ви-
значення мети, яку формулює підприємство, 
його керівництво та фахівці. Правильно визна-
чена мета повинна забезпечувати подальший 
розвиток підприємства та зменшення впливу 
негативних чинників передусім на його фінан-
сову діяльність.

У своєму дослідженні Л.В. Пельтек та 
С.M. Писаренко [10, с. 44], посилаючись на 
О.С. Бондаренко [3], основну мету управління 
оборотними активами визначають так: забез-
печення оптимальних обсягів усіх складни-
ків, які сприятимуть підвищенню економічної 
вигоди підприємства. Визначення такої мети 
пов’язане з двома основними фактами. По-
перше, швидка зміна зовнішнього середовища 
зумовлює прийняття рішень щодо обсягів усіх 
складників оборотних активів та пропорції 
між ними, які повинні забезпечувати безпе-
рервність діяльності підприємства та достатній 
рівень його ліквідності, платоспроможності. 
По-друге, управління оборотними активами 
має спрямовуватися на забезпечення потенцій-
ної можливості отримання підприємством гро-
шових надходжень від використання кожного 
їх складника [10, с. 44; 3].

Кожна мета потребує ефективної реалізації 
за рахунок підібраних завдань, які в комплексі 
можуть змінювати фінансовий стан підприємст-
ва, зробити його міцнішим на ринку, витриму-

Рис. 1. Основні напрями підготовчого етапу організації  
системи управління оборотним капіталом підприємства

 
 

Основні елементи системи управління оборотним 
капіталом підприємства 

Визначення мети, завдань, об’єкта та суб’єкта  управління 
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вати конкурентну боротьбу у своєму напрямі 
діяльності. Одним з основних в обґрунтуванні 
завдань є вибір основних складників оборотного 
капіталу підприємства, на які необхідно спря-
мувати управлінський вплив для досягнення 
змін у фінансовому стані підприємства.

Так, Л.В. Пельтек та С.M. Писаренко наго-
лошують, що управління оборотним капіталом 
повинне забезпечити пошук компромісу між 
ризиком утрати ліквідності й ефективністю 
роботи, що зводиться до вирішення таких двох 
важливих завдань, як забезпечення платіжнос-
ті та прийнятного обсягу, структури і рента-
бельності активів [10, с. 45; 3]. Автори стверд- 
жують, що управління оборотними активами 
проводиться за двома напрямами: формуван-
ня необхідного рівня окремих видів оборотних 
активів і визначення їх суми у цілому та фор-
мування структури джерел фінансування цих 
активів. Кожен із цих етапів на підприємстві 
передбачає обґрунтування прийнятих обсягів 
оборотних активів, кожного їхнього складни-
ка та найраціональнішої стратегії їх фінансу-
вання. В економічній літературі виділяються 
переважно чотири підходи до фінансування 
оборотних активів: ідеальний, агресивний, 
консервативний, компромісний.

Л.С. Гаватюк та І.О. Захарчук пропонують 
на першому етапі виконувати аналіз оборотних 
активів підприємства в попередньому періоді, 
що включає аналіз динаміки загального обся-
гу та складу оборотних активів підприємства; 
аналіз оборотності окремих видів оборотних ак-
тивів у загальній їх сумі; аналіз рентабельності 
оборотних активів; аналіз основних джерел фі-

нансування оборотних активів. Другий етап ха-
рактеризується вибором політики формування 
оборотних активів підприємства. З наукової по-
зиції виокремлюються три принципові підходи 
до формування оборотних активів підприємст-
ва: консервативний, помірний і агресивний. 
Третій етап передбачає оптимізацію обсягів обо-
ротних активів [5, с. 109]. На рис. 2 наведено 
організацію управління оборотним капіталом 
підприємства.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрям-
ку. Дослідження кількісних та якісних ха-
рактеристик джерел фінансування оборотного 
капіталу має ґрунтуватися на методичних 
підходах до дослідження напрямів його вико-
ристання. Дослідження джерел фінансування 
оборотного капіталу є, таким чином, логічним 
продовженням дослідження напрямів його ви-
користання [6, с. 138].

Важливими результатами управління обо-
ротним капіталом є: комплексне використання 
сировини та матеріалів; зростання обсягів ви-
робництва продукції; зменшення дебіторської 
заборгованості; підвищення оборотності обо-
ротного капіталу; зменшення тривалості одно-
го обороту; істотне скорочення кількості непо-
трібних робіт; надання діяльності підприємств 
цілеспрямованості; формування системи мо-
тивації роботи персоналу; забезпечення ефек-
тивності, а саме прибутковості підприємства 
у цілому, тощо. Як уже зазначалося, кожне 
підприємство має певні особливості та власний 
процес розвитку, тому під час формування сис-
теми управління оборотним капіталом необ-

Рис. 2. Організація управління оборотним капіталом підприємства
Джерело: структуровано за [10; 5–7]
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хідно враховувати специфіку функціонування 
кожного з них окремо [13, с. 41].
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НАКОПИЧУВАЛЬНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ:  
ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

ACCUMULATIVE PENSION INSURANCE:  
THE PRACTICE OF THE EUROPEAN COUNTRIES

АНОТАЦІЯ
У статті розкрито роль та місце накопичувального пенсій-

ного страхування у становленні та розвитку пенсійних систем 
зарубіжних країн. Досліджено основні моделі фінансування 
корпоративних пенсійних програм, надано їх детальну харак-
теристику на прикладі низки європейських держав, а саме 
Великобританії, Польщі, Австрії, Нідерландів. Окреслено 
ключові проблеми, що унеможливлюють подальший розви-
ток української пенсійної системи. Узагальнено європейські 
методи та механізми реформування пенсійної системи задля 
пошуку найбільш оптимальних шляхів розвитку вітчизняної 
багатокомпонентної пенсійної системи. Запропоновано комп-
лекс заходів, вжиття яких сприятиме розвитку накопичуваль-
ного пенсійного страхування в Україні, забезпечить еконо-
мічне зростання, а також покращить матеріальне становище 
громадян похилого віку.

Ключові слова: пенсійна система, накопичувальне пен-
сійне страхування, пенсії за віком, корпоративні пенсійні прог- 
рами, проблеми реформування вітчизняної системи пенсійно-
го забезпечення.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрыты роль и место накопительного пенсион- 

ного страхования в становлении и развитии пенсионных 
систем зарубежных стран. Исследованы основные моде-
ли финансирования корпоративных пенсионных программ, 
предоставлена их подробная характеристика на примере 
ряда европейских стран, а именно Великобритании, Польши,  
Австрии, Нидерландов. Очерчены ключевые проблемы, кото-
рые делают невозможным дальнейшее развитие украинской 
пенсионной системы. Обобщены европейские методы и меха-
низмы реформирования пенсионной системы с целью поиска 
наиболее оптимальных путей развития отечественной много-
компонентной пенсионной системы. Предложен комплекс мер, 
принятие которых будет способствовать развитию накопитель-
ного пенсионного страхования в Украине, обеспечит экономи-
ческий рост, а также улучшит материальное положение граж-
дан пожилого возраста.

Ключевые слова: пенсионная система, накопительное 
пенсионное страхование, пенсии по возрасту, корпоративные 
пенсионные программы, проблемы реформирования отечест- 
венной системы пенсионного обеспечения.

АNNOTATION
The accumulative budget deficit of the Pension Fund of Ukraine 

makes it necessary to find new forms and methods of managing the 
financial resources of pension insurance. Corporate pension insuran- 
ce provides the part of pre-retirement income that is not able to 
compensate for compulsory pension insurance. The foreign expe-
rience of building pension systems shows that accumulative pen-
sion programs are an integral part of a state-guaranteed solidarity 
pension and an effective tool for the development of the national 

economy. The article reveals the role and place of accumulative 
pension insurance in the development of pension systems of fo- 
reign countries. The main models of financing of corporate pension 
programs are investigated; their detailed description is given on 
the example of a number of European countries: Great Britain, Po-
land, Austria, and the Netherlands. The main problems that make 
it impossible to further develop the Ukrainian pension system are 
outlined. Diversification of income sources in the retirement age is 
a key component in reducing the risk of poverty in old age. Pension 
reform is an effective mechanism for changes in the economy and 
social policy of the state, which promotes the development of a 
multi-component pension system, the main task of which is to en-
sure a high standard of living for citizens after reaching retirement 
age. Accumulation insurance programs are extremely necessary 
condition of the present, as they not only guarantee compensation 
in case of loss of labor earnings, but also provide an increase in in-
surance indemnity at the onset of an insured event. The European 
approaches and mechanisms of reforming the pension system are 
summarized in order to find the most optimal ways of developing 
a multi-component pension system in our country. The author pro-
poses a set of measures that will contribute to the development of 
accumulative pension insurance in Ukraine, will ensure econom-
ic growth, as well as improve the financial position of the elderly.  
It is necessary to promote corporate pension insurance as a powerful 
tool for increasing social responsibility of business and an additional  
source of material well-being for those working in old age.

Key words: pension system, accumulative pension insurance, 
old-age pensions, corporate pension plans, problems of reforming 
the domestic pension system.

Постановка проблеми. Проблема пенсійного 
забезпечення громадян сьогодні є однією з до-
мінуючих у розвитку економік усіх країн світу. 
Постійний дефіцит бюджету Пенсійного фонду 
України змушує до пошуку нових форм та мето-
дів управління фінансовими ресурсами пенсій-
ного страхування. Зарубіжний досвід побудови 
пенсійних систем показує, що накопичувальні 
пенсійні програми є невід’ємним доповненням 
до гарантованої державою пенсії із солідарного 
рівня та ефективним інструментом розвитку на-
ціональної економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Питання запровадження накопичувального пен-
сійного страхування та особливостей його функ-
ціонування в різних країнах світу висвітлю-
ються у численних публікаціях зарубіжних та 
вітчизняних вчених, зокрема в роботах Р. Холь-
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цмана, О. Кириленко, М. Кравченка, Н. Кузнє-
цової, Е. Лібанової, І. Мірошниченка, Е. Паль-
мера, Ж. Писаренко, Ю. Фіногенової.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Проте, незважаючи на значну кіль-
кість наукових досліджень з окресленої проблема-
тики, теоретичні та практичні аспекти подальшого 
розвитку накопичувального пенсійного страхуван-
ня в Україні як альтернативного варіанта забез-
печення працюючим гідної пенсії в майбутньому, 
зокрема вивчення іноземного досвіду, потребують 
більш глибокого розгляду та дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка зав- 
дання). Метою статті є розкриття ролі та міс-
ця накопичувального пенсійного страхування у 
становленні та розвитку пенсійних систем за-
рубіжних країн, дослідження основних моделей 
фінансування корпоративних пенсійних про-
грам, формування комплексу заходів на осно-
ві узагальнення європейського досвіду, вжиття 
яких сприятиме розвитку накопичувального 
пенсійного страхування в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сьогодні накопичувальне пенсійне страхуван-
ня є необхідною умовою побудови повноцінної 
трирівневої системи пенсійного забезпечення та 
покликане сприяти вирішенню низки завдань, 
серед яких слід назвати формування такого рів-
ня пенсійних виплат, який забезпечить прий- 

нятний рівень коефіцієнта заміщення (до 40% 
втраченого заробітку); реформування механіз-
му призначення дострокових пенсій; розвиток 
інструментів кадрового управління, що слу-
житиме мотиваційним чинником професійного 
зростання персоналу.

Як показує досвід розвинених країн, кор-
поративне пенсійне страхування забезпечує ту 
частину передпенсійного доходу, яку не в змозі 
компенсувати обов’язкове пенсійне страхування 
(частка державних пенсій у загальній структурі 
пенсійних виплат у цих країнах не перевищує 
50%). Основними факторами, які впливають на 
структуру доходів пенсіонерів, на нашу думку, 
є рівень державних гарантій, стабільність еко-
номіки в країні та рівень відповідальності робо-
тодавців і найманих працівників у сфері забез-
печення майбутньої старості.

На основі наукових розробок провідних фа-
хівців Світового банку на чолі з Р. Хольцманом 
сформована універсальна класифікація ступе-
нів пенсійного забезпечення (рис. 1), яка визна-
чає такі моделі фінансування корпоративних 
пенсійних програм:

1) модель зі встановленими виплатами;
2) модель зі встановленими внесками;
3) умовно-накопичувальна (змішана) модель.
Всі реформи, що здійснюються у сфері пен-

сійного страхування в різних країнах світу, 

Рис. 1. Класифікація ступенів пенсійного забезпечення
Джерело: складено автором на основі [2, с. 8]
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спрямовані на побудову таких накопичуваль-
них моделей, у яких присутня можливість ство-
рення максимально тісного взаємозв’язку між 
внесками у систему пенсійного страхування та 
майбутніми пенсійними виплатами. Так, згідно 
з даними компанії “Towers Watson” у Північній 
Америці, країнах Азіатсько-Тихоокеанського 
регіону та Європі переважають схеми зі вста-
новленими виплатами (78%, 67,8% та 55,5% 
відповідно) [1].

Водночас модель зі встановленими внесками 
є найбільш популярною у країнах Латинської 
Америки й регіонах з високим рівнем фінансо-
вої та економічної нестабільності.

Щодо умовно-накопичувальних корпоратив-
них моделей пенсійного забезпечення, то вони 
найбільш поширеними є в низці європейських 
країн, зокрема Швеції, Польщі, Латвії, Німеч-
чині (частка таких схем у загальній структурі 
корпоративного пенсійного страхування стано-
вить близько 30%) [1]. Пенсійні виплати най- 
маних працівників визначаються на основі ін-
дивідуальних внесків з урахуванням певних 
факторів (зміни процентної ставки, збільшення 
розміру заробітної плати тощо).

Для глибшого вивчення специфіки функ-
ціонування корпоративного пенсійного стра-
хування у світі розглянемо детальніше досвід 
розвинених країн щодо реформування накопи-
чувальної компоненти у загальній структурі їх 
пенсійних систем.

Пенсійній системі Великобританії притаман-
на трикомпонентна складова: якщо до солідар-
ної пенсійної системи залучене все працююче 
населення, то частка осіб, які беруть участь  
в обов’язковому накопичувальному страхуван-
ні та корпоративному пенсійному страхуван-
ні, залежить від рівня їхнього доходу, сфери 
діяльності та гендерної приналежності тощо. 
Так, наприклад, участь в обов’язковій накопи-
чувальній пенсійній системі бере близько 52% 
жителів країни, переважно жінки, працівни-
ки державного сектору із середнім рівнем до-
ходу. Щодо участі в корпоративних пенсійних 
програмах добровільного характеру, то тут до-
мінують чоловіки, зайняті в приватному сек-
торі економіки з високим рівнем доходу (близь- 
ко 68%) [3, с. 151].

У 2015 році у Великобританії стартувала 
пенсійна реформа, сутність якої полягає в тому, 
що відповідальність та всі ризики, пов’язані з 
корпоративними пенсійними програмами, по-
вністю переносяться на працівника, який при-
ймає рішення про те, яким чином розпоряджа-
тися фінансовими ресурсами, що сформувались 
на накопичувальному пенсійному рахунку.  
Всі рахунки найманих працівників країни пла-
нується об’єднати в єдину фінансову структуру, 
а саме Пенсійний фонд для працюючих, а наяв-
ну сьогодні систему індивідуальних накопичень 
планується доповнити колективною формою. 
Згідно з новою програмою уряду Великобрита-
нії найманим працівникам дозволено самостій-

но вибирати варіант використання сформованої 
пенсійної корзини:

1) отримання доходу від інвестування нако-
пиченої суми (найбільш прийнятний варіант за 
значних сум пенсійних заощаджень);

2) придбання ануїтету у вигляді пожиттєво-
го доходу (з визначенням конкретної відсотко-
вої ставки від суми накопичень);

3) зняття коштів з індивідуального пен-
сійного рахунку частинами (перші 25% суми 
отримуються без сплати прибуткового податку, 
решта суми пенсійних накопичень оподатко- 
вується згідно зі встановленою шкалою залеж-
но від суми заощаджень).

Держава стимулює англійців самостійно виби-
рати варіант управління корпоративними пенсій-
ними правами шляхом створення широкомасштаб-
ної безкоштовної інформаційно-консультативної 
кампанії для зменшення ризику прийняття не-
ефективних фінансових рішень.

На відміну від англійської системи пенсійно-
го забезпечення, пенсійна система Австрії побу-
дована на основі пенсійних планів типу “PAYG” 
(“pay as you go”, тобто виплати безпосередньо 
прив’язані до внесків, сплачуваних окреми-
ми індивідами), які становлять перший рівень 
системи та налічують близько 90% зайнятого 
населення країни. Другий та третій рівні, тоб-
то добровільне корпоративне та індивідуальне 
пенсійне страхування, розвинені недостатньо 
(залучені лише 7% найманих працівників) [4].  
Це пояснюється перш за все тим, що в країні на 
високому рівні розвинена система провайдерів 
соціального забезпечення, яка включає мережу 
інститутів пенсійного страхування для різних 
категорій осіб та їх професійної приналежнос-
ті, які сформували порядок функціонування ін-
дивідуальних прозорих пенсійних рахунків за 
ключовим правилом «45–60–80» (45 років стра-
хових внесків; вік виходу на пенсію становить 
65 років; гарантована державна пенсія розмі-
ром 80% від середнього заробітку за весь період 
трудової діяльності).

У 2015 році 84% ринку пенсійного страху-
вання покривались державним інститутом пен-
сійного страхування на основі пенсійних вне-
сків роботодавців (12,55% від фонду оплати 
праці) та найманих працівників (10,25% від 
заробітної плати). Частка професійних пен-
сій незначна та становить менше 1%, що під-
тверджує незначний рівень участі працюючого 
населення в професійних пенсійних схемах.  
Незважаючи на існування пільг в оподатку-
ванні корпоративних пенсій, участь у недер-
жавних пенсійних фондах громадян Австрії  
є мізерною. Так, дохід від пенсійних внесків 
за професійними схемами у 2014 році становив 
лише 0,7% від ВВП країни [4].

Не менш цікавим у побудові пенсійної систе-
ми, зокрема її накопичувальної складової, є до-
свід Нідерландів. Пенсійній системі цієї країни 
притаманний трирівневий принцип побудови  
з домінуючою часткою корпоративного пенсій-
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ного страхування. Роль держави у забезпеченні 
гідної старості громадян зведена до мінімуму, 
а вся відповідальність за накопичення пенсій-
ного капіталу припадає на застрахованих осіб. 
Урядом країни прийнято рішення стосовно 
об’єднання великої кількості галузевих пенсій-
них фондів, пенсійних фондів компаній та фон-
дів для самозайнятих осіб у єдину інституцію, 
а саме Загальний Пенсійний фонд (APF), який 
пропонує різні професійні пенсійні програми як 
зі встановленими внесками, так і зі встановле-
ними виплатами. Окрім цього, максимальний 
розмір заробітної плати, який оподатковується 
соціальними внесками, для Нідерландців стано-
вить 100 тис. євро на рік, а також відбувається 
поступове зменшення розміру ставки єдиного 
соціального внеску до солідарного рівня пен-
сійної системи. Ці фактори суттєво звужують 
базу акумулювання пенсійних внесків у рамках 
обов’язкової системи соціального страхування. 
Отже, держава стимулює населення до участі  
в накопичувальних пенсійних програмах та 
спонукає до розуміння того, що громадяни не-
суть особисту відповідальність за матеріальний 
добробут та забезпечення гідної старості в май-
бутньому. У Нідерландах накопичувальна став-
ка більшості пенсійних програм коливається  
в межах від 1,8% до 2,2% річних, що за се-
реднього трудового стажу в 40 років дає змогу 
компенсувати 70% заробітної плати [5].

Під час пенсійної реформи в Польщі сформу-
валася змішана пенсійна система, яка поєднує 
елементи старої соціалістичної системи (наяв-
ність трудового стажу) та елементи нової сис-
теми, яка базується на акумулюванні пенсій-
них прав застрахованих. Введено в дію модель, 
відповідно до якої раніше накопичені пенсій-
ні ресурси обліковуються як умовно-накопи-
чувальні, а всі внески, сплачені після 1 січня 
1999 року, інвестуються приватними пенсій-
ними фондами та приносять інвестиційний до-
хід. Провайдерами накопичувальної пенсійної 
системи Польщі до 2013 року були відкриті  
та автономні пенсійні фонди, котрі здійснюва-
ли обслуговування індивідуальних пенсійних 
рахунків. Однак у зв’язку з економічними про-
блемами в економіці, урядом Польщі прийняте 
рішення щодо передачі 51,5% активів недер-
жавних пенсійних фондів до державного пен-
сійного фонду [5]. Як наслідок, ці активи були 
переведені з обов’язкового накопичувального 
рівня в солідарний рівень пенсійної системи  
з подальшою їх індексацією відповідно до зрос-
тання номінального ВВП країни.

Висновки. Європейські методи та механізми 
реформування системи пенсійного забезпечення 
дають змогу зробити відповідні висновки та ви-
значити коло проблем, вирішення яких сприя-
тиме ефективному функціонуванню накопичу-
вальної складової вітчизняної пенсійної системи.  
На нашу думку, основними проблемами, що 
унеможливлюють подальший розвиток багато-
компонентної пенсійної системи в Україні, є:

– макроекономічні причини (високий рівень 
безробіття та неформальної зайнятості, низь-
кий рівень життя) [6, с. 340];

– недосконала система податкових пільг у 
сфері корпоративного пенсійного страхування;

– відсутність економічних стимулів для ро-
ботодавців;

– високі адміністративні витрати недержав-
них пенсійних фондів порівняно з рівнем інвес-
тиційного доходу;

– відсутність інформації стосовно відносних 
показників для оцінювання інвестиційної ефек-
тивності портфелів пенсійних активів;

– низька фінансова грамотність населення 
стосовно участі в накопичувальних пенсійних 
схемах.

Диверсифікація джерел доходів у пенсій-
ний період є ключовим компонентом, який 
зменшує ймовірність ризику бідності в ста-
рості. Саме пенсійна реформа є дієвим ме-
ханізмом змін в економіці та соціальній 
політиці держави, що сприяє розвитку бага-
токомпонентної пенсійної системи, головним 
завданням якої є забезпечення високого рів-
ня життя громадян після досягнення ними 
пенсійного віку. Програми накопичувально-
го страхування є вкрай необхідною умовою 
сьогодення, адже вони не просто гарантують 
отримання компенсації під час втрати трудо-
вого заробітку, але й забезпечують приріст 
страхового відшкодування за настання стра-
хового випадку.

Таким чином, виходячи з проведеного на-
укового дослідження розвитку корпоративних 
пенсійних систем у країнах Європи, можемо 
зробити висновок, що для створення гнуч-
кої системи пенсійного страхування в Укра-
їні (особливо стосовно розвитку її накопичу-
вальної складової) необхідно, на нашу думку, 
вжити низку заходів як на мікро-, так і на 
макрорівнях. Перш за все йдеться про інсти-
туційні заходи, спрямовані на підвищення 
ефективності діяльності та стабілізацію фі-
нансової стійкості недержавних фінансових 
інституцій, які є основою реалізації корпо-
ративних пенсійних програм. Не менш важ-
ливими є інфраструктурні заходи, пов’язані  
з питаннями державного регулювання при-
ватного пенсійного страхування та підвищен-
ням рівня довіри населення до діяльності не-
державних пенсійних фондів.
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ОСОБЛИВОСТІ ТА УМОВИ ВАЛЮТНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

FEATURES AND CONDITIONS OF FOREIGN CREDIT IN UKRAINE

АНОТАЦІЯ
Актуальність статті полягає в потребі активізації банків-

ського кредитування в сучасних умовах господарювання.  
Високі ставки за кредитами, нестабільність валюти, недоско-
налість нормативної та законодавчої бази уповільнюють попит 
на використання з боку суб’єктів господарювання банківських 
продуктів, зокрема кредитів. Ця проблема є досить актуальною 
саме для реального сектору економіки, оскільки ефективний 
розвиток вітчизняної економіки можливий за умов активного 
розвитку реального сектору економіки, який повинен бути пріо- 
ритетним об’єктом банківського кредитування. У статті дос- 
ліджено особливості проведення валютних операцій, зокрема 
валютного кредитування, певні обмеження щодо використання 
валютного кредиту, особливості та умови отримання валютно-
го кредиту, їх вплив на стан валютного кредитування реаль-
ного сектору економіки. Розглянуто єдині принципи валютного 
контролю та валютного регулювання на всі види операцій з іно-
земними кредитами.

Ключові слова: валютні операції, валютне регулювання, 
банки, гроші, операції з кредитування в іноземній валюті, іно-
земна валюта, платоспроможність позичальників, види креди-
ту, процентні ставки.

АННОТАЦИЯ
Актуальность статьи заключается в необходимости акти-

визации банковского кредитования в современных условиях 
хозяйствования. Высокие ставки по кредитам, нестабильность 
валюты, несовершенство нормативной и законодательной базы 
замедляют спрос на использование со стороны субъектов хо-
зяйствования банковских продуктов, в частности кредитов.  
Эта проблема является весьма актуальной именно для реа- 
льного сектора экономики, поскольку эффективное развитие 
отечественной экономики возможно при условиях активного 
развития реального сектора экономики, который должен быть 
приоритетным объектом банковского кредитования. В статье 
исследованы особенности проведения валютных операций,  
в частности валютного кредитования, определенные ограниче-
ния касательно использования валютного кредита, особенности 
и условия получения валютного кредита, их влияние на состоя-
ние валютного кредитования реального сектора экономики. Рас-

смотрены единые принципы валютного контроля и валютного ре-
гулирования на все виды операций с иностранными кредитами.

Ключевые слова: валютные операции, валютное регу-
лирование, банки, деньги, операции по кредитованию в ино-
странной валюте, иностранная валюта, платежеспособность 
заемщиков, виды кредита, процентные ставки.

ANNOTATION
The urgency of this article is the need to intensify banking lending  

in modern economic conditions. High loan rates, instability of the 
currency and imperfection of the normative and legislative frame-
work slow down the demand for the use of banking products, in-
cluding loans, by business entities. This problem is quite actual for 
the real sector of the economy, as effective development of the do-
mestic economy is possible in the conditions of active development 
of the real sector of the economy, which in turn should be a priority 
object of bank lending. That is why, in order to develop and inten-
sify domestic production, innovative activity of business entities, 
the banking sector, it is necessary to create favorable conditions 
precisely by ensuring the availability of credit conditions both in the 
national and in foreign currencies. The author emphasizes the fact 
that the issue of lending to business entities to carry out activities in 
the international market remains problematic. Official statistics show 
that in recent years, although there has been an expansion of the 
range of banking products in Ukraine, while they are becoming more 
affordable (reduced requirements for customers, contracts, proce-
dures for issuing loans), but currency issues still remain problematic. 
Problems of lending in foreign currency are a number of legislative 
restrictions on the use of this product by domestic business enti-
ties. The article examines the legislative framework, which regulates 
and in a certain way restricts credit conditions, including the use 
of foreign currency loans, highlights the features and conditions of 
obtaining foreign currency loans, their impact on the state of foreign 
currency lending to the real economy. Uniform principles of curren-
cy control and currency regulation for all types of transactions with  
foreign loans are considered.

Key words: foreign exchange operations, foreign exchange 
regulation, banks, money, lending operations in foreign cur-
rency, foreign currency, solvency of borrowers, types of loans,  
interest rates.
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Постановка проблеми. Повільні темпи ак-
тивізації банківського кредитування, відносно 
високі ставки за кредитами не сприяють зрос-
танню економіки загалом та зниженню інфля-
ційних процесів в Україні. Саме ці проблеми 
можна вирішити шляхом кредитного стимулю-
вання вітчизняного виробництва та імпорто-
заміщення. Ефективний розвиток вітчизняної 
економіки є можливим за умов активного роз-
витку реального сектору економіки, який по-
винен бути пріоритетним об’єктом банківського 
кредитування. Для розвитку вітчизняного ви-
робництва, інноваційної діяльності суб’єктів 
господарювання банківському сектору необхід-
но створити сприятливі умови саме через за-
безпечення доступності умов кредитування як  
в національній, так і в іноземній валютах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблему кредитування, зокрема валютного 
кредитування в розрізі валютних операцій бан-
ків, досліджували такі науковці, як Я. Кавторе-
ва, О.І. Копилюк, З.В. Михайлів, З.П. Гаталяк, 
Н.І. Горбань, Л.П. Петрашенко. У своїх дослі-
дженнях вони висвітлювали питання проведен-
ня валютних операцій в сучасних умовах госпо-
дарювання та розглядали проблеми валютного 
кредитування в сучасних економічних умовах.

Незважаючи на вагоме дослідження науков-
ців та значний інтерес до кредитування, слід 
відзначити, що існує потреба їх подальшого ви-
вчення, оскільки стан банківського кредитуван-
ня з кожним роком змінюється, постають нові 
проблеми, які потребують вирішення.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Значну питому вагу в загальному 
обсязі операцій банківської системи мають кре-
дитні операції, оскільки для отримання валютного 
кредиту, відповідно до чинного законодавства, не-
обхідно отримання індивідуальної ліцензії Націо- 
нального банку України як банками, так і пози-
чальниками. За таких умов важливою є роль На-
ціонального банку України (далі – НБУ). Одними 
з особливостей валютного регулювання НБУ задля 
прийняття управлінських рішень є інформаційне 
забезпечення валютних операцій, забезпечення 
необхідної інформації для валютного регулювання 
та контролю, планування та стратегії, раціональ-
ного використання фінансових та інших ресурсів.

В сучасних умовах господарювання банки не 
тільки обслуговують експортно-імпортні опе-
рації, але й є безпосередніми учасниками реа-
лізації операцій як на внутрішньому, так і на 
міжнародних ринках. Валютні операції забезпе-
чують зміцнення ринкових відносин та забезпе-
чують ефективне функціонування суб’єктів гос-
подарювання, зокрема міжнародних об’єднань 
в усіх сферах економіки України.

Особливістю діяльності банків у сфері валют-
них операцій є забезпечення валютного контр-
олю з боку НБУ, який здійснює контроль за до-
триманням вимог валютного законодавства.

Оскільки значна кількість країн є країна-
ми з відкритою економікою, тобто мають тісні 

взаємозв’язки з економіками інших країн, які 
проявляються в міжнародному поділі праці, між-
народних соціально-економічних відносинах, з’яв- 
ляється потреба застосування валютного регулю- 
вання операцій, пов’язаних з купівлею-продажом  
товарів та послуг, інвестування у сферу вироб- 
ництва. Будь-який суб’єкт господарювання, який 
функціонує на ринку (особливо той, що виходить 
на зовнішній ринок), потребує капіталовкладень. 
Саме в цей період у нього виникає потреба в кре-
дитних грошах, зокрема валютному кредитуванні.

Валютний кредит – міжнародний кредит, ви-
даний у грошовій формі для закупки товарів або 
покриття пасивного сальдо платіжного балансу, 
який відбиває кількісне та якісне вартісне за-
стосування масштабів, структури, а також ха-
рактер зовнішньоекономічних операцій країни 
та її участі у світовому господарстві, більша час-
тина надається в національній валюті країни- 
кредитора, рідше – в іноземній валюті.

Валютний кредит видають банки для креди-
тування імпорту та експорту товару або будівни-
цтва об’єктів країнами, але для кредиторів існує 
певне обмеження під час використання отрима-
ного валютного кредиту. Такі обмеження регу-
люються нормативною та законодавчою базою.

Формулювання цілей статті (постановка зав- 
дання). Метою статті є дослідження особливостей 
проведення валютних операцій, зокрема валютно-
го кредитування; розгляд єдиних принципів ва-
лютного контролю та валютного регулювання на 
всі види операцій з іноземними кредитами.

Виклад основного матеріалу дослідження. Про 
кредитну діяльність згадується ще за часів Дав-
нього Вавилону. В ті часи центрами кредитних 
операцій виступали храми, де зберігалися зерно, 
посуд, срібло та інші цінності. Також у Стародав-
ній Греції з появою банківських установ почали 
розвиватися кредитні операції, однак тоді вони 
вважались найбільш складними. Банки мали чіт-
ко визначити ринкову вартість застави, яка нада-
валась у забезпечення кредиту, ризик неповернен-
ня кредитних коштів, можливий дохід з клієнта.

Потреба зберігання грошей привела до при-
чини виникнення основних банківських послуг, 
а саме заміни дійсних грошей знаками вартості, 
безготівкових розрахунків та формування бан-
ківського кредиту.

Надання лихварського кредиту, тобто надан-
ня кредиту повноцінними грошима, застосову-
валося задовго до утворення банків. З часом 
розвитку набула послуга реалізації товарної 
продукції в кредит [6, с. 86].

Потреба в розрахунках неповноцінними гро-
шима та безготівкових розрахунках визначалася 
великою зручністю порівняно з розрахунками 
металевими грошима, економією витрат обігу 
та можливістю уникнути втрат, які пов’язані  
з фізичним зносом монет, навмисним псуванням 
та підробкою. У ХVI–XVII століттях купецьки-
ми гільдіями деяких міст Італії та Німеччини 
були створенні спеціальні жиробанки, тобто 
банки, які здійснювали безготівкові розрахунки 
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шляхом перерахування коштів клієнта з одно-
го рахунку на рахунок іншого клієнта, а також 
використовувались для проведення розрахунків 
тільки своєї клієнтури. Жиробанки проводили 
розрахунки у спеціальних визначених грошових 
одиницях, які були виражені в певній ваговій 
кількості благородних металів [7, с. 43].

В процесі розвитку суспільних відносин вини-
кла потреба здійснення посередницької діяльнос-
ті з обміну цінностей, що виконували функцію 
грошей в обмінних та торговельних операціях. 
Разом з розвитком торговельних відносин вини-
кає потреба залучення та ефективного викорис-
тання грошей. Гроші, які використовувались 
як універсальний товар, перетворили механізм 
бартерного обміну на обіг товару через операції  
купівлі-продажу. З розвитком ринкових відносин 
між виробником товару та споживачами почали 
з’являтись різні посередники. На окремих етапах 
розвитку та розширення ринку посередниками 
виступали, з одного боку, перекупники, купці 
або система торговельних послуг, а з іншого боку, 
лихварі. Саме лихварі мали найбільші можли-
вості щодо надання кредитів, оскільки вони во-
лоділи значними коштами. Лихварство – це на-
дання грошей у борг з умовою сплати відсотків 
під час погашення боргу. Особа, яка займалась 
лихварством, називалась лихварем. Вже пізніше 
з’явились такі терміни, як «банки», «банкіри» та 
«фінансово-кредитна система» [7, с. 86].

Фінансово-кредитна система є сукупністю фі-
нансових, інвестиційних та кредитних інститутів 
держави. Однією з вагомих складових фінансово-
кредитної системи є банківська система, однією  
з основних функцій якої є надання кредитів.

Банківський кредит – це тимчасове надання 
у борг грошових коштів фізичним та юридич-
ним особам [8, с. 99].

Банківський кредит – це один з найпошире-
ніших видів кредиту в економіці. Цей вид кре-
диту є рухом позичкового капіталу, що надаєть-
ся банками в позичку на умовах забезпеченості, 
поворотності, терміновості, платності [9, с. 76].

У тлумачному словнику юридичних термі-
нів кредит визначається як позичковий капітал 
банку у грошовій формі, що надається в тимча-
сове користування на засадах зворотності, стро-
ковості, платності, забезпеченості та цільового 
характеру використання [9, с. 98].

Рушійною силою відновлення економічного 
зростання в Україні є валове нагромадження 
основного капіталу. Протягом останніх років 
спостерігається певна активізація виробництва 
в реальному секторі економіки, а саме будівель-
ній галузі, машинобудуванні, виробництві бу-
дівельних матеріалів, зростанні попиту на ме-
талургійну продукцію. Незважаючи викладене 
вище, сьогодні динаміка темпів економічного 
зростання залишається досить низькою.

Задля сприяння економічному зростанню 
необхідно активізувати кредитування банка-
ми суб’єктів господарювання, а саме реального 
сектору економіки, який характеризується сво-

єю ефективністю, продуктивністю та мобільніс-
тю. Проте вплив банківського сектору на інвес-
тиційну активність підприємств залишається 
незначним. Протягом останніх років спостері-
гається слабке зростання кредитування корпо-
ративного сектору економіки.

Недостатні темпи активізації банківського 
кредитування залежать від певної кількості 
факторів, серед яких можна назвати такі:

– досить низький рівень конкурентоспро-
можності та продуктивності праці;

– неприйняття низки законодавчих та норма-
тивних актів, спрямованих на вдосконалення сис-
теми захисту прав кредиторів та позичальників;

– збільшення обсягів проблемних кредитів 
та резервів для покриття ризиків за такими 
кредитами;

– дефіцит довгострокових ресурсів у бан-
ківській системі, а також невідповідність між 
строками, на які залучаються депозити, та по-
требами в довгострокових кредитах;

– зниження попиту на кредити через не-
значні темпи поліпшення фінансового стану 
позичальників;

– високі відсоткові ставки за кредитами;
– обмежений доступ банків до запозичень  

на міжнародних ринках;
– відсутність повноцінного механізму дер-

жавної підтримки підприємств-позичальників.
Згідно з даними моніторингу останніх років 

наявна тенденція щодо зменшення процент-
них ставок за кредитами в іноземній валюті.  
Це свідчить про вжиття стимулюючих заходів  
з боку НБУ. Особливо спостерігається стійка ди-
наміка до зниження процентних ставок за кре-
дитами в європейській валюті. Це насамперед 
свідчить про покращення співпраці вітчизняних 
виробників з європейськими партнерами. Посту-
пова тенденція до зниження процентних ставок 
за кредитами в іноземній валюті почала спостері-
гатися з 2011 року. Якщо у 2010 році процентні 
ставки у різних валютах перевищували 10–12%, 
то з 2011 року спостерігається їх стійке зменшен-
ня. Це свідчить про політику НБУ, спрямовану 
на стимулювання розвитку реального сектору 
економіки, зокрема тих суб’єктів господарюван-
ня, які працюють на зовнішньому ринку.

Процентні ставки за кредитами в іноземній 
валюті нефінансовим корпораціям у розрізі стро-
ків погашення та валют представлені в табл. 1.

Виходячи з викладеного вище, можемо 
зробити висновок, що останніми роками спо-
стерігається поступовий вихід із кризи систе-
ми кредитування в Україні, але лише за умов 
кредитування саме банківськими установами.  
Також спостерігається розширення асортименту 
банківських продуктів, а самі вони стають до-
ступнішими (скорочуються вимоги до клієнтів, 
договорів, спрощується процедура оформлення 
кредитів). Однак варто зазначити, що такі по-
зитивні зрушення відбуваються не з усіма про-
дуктами. Актуальним питанням сьогодення за-
лишається валютне кредитування, а саме:
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1) для фізичних осіб встановлено заборону 
для оформлення валютних кредитів (відповід-
но до Закону України № 3795-VI, прийнятого 
22 вересня 2011 року);

2) валютний кредит доступний тільки для 
юридичних осіб, хоча діють такі обмеження  
й особливості:

– гроші можна отримати тільки на конкрет-
ні цілі (купити обладнання для бізнесу, збіль-
шити капітал (оборотний), взяти агрокредит 
або оформити експрес-позику тощо);

– відсоткова ставка при цьому не є фіксова-
ною, в кожному випадку вона буде встановлена 
індивідуально залежно від типу угоди;

– оформлення кредиту не є можливим без 
надання повного пакета документів;

– на процедуру доведеться витратити досить 
багато часу, тому досить швидко отримати кош- 
ти на рахунок не вийде.

Проблемними залишаються також питан-
ня кредитування суб’єктів господарювання 
для здійснення діяльності як на міжнародно-
му ринку, так і всередині країни. Суб’єкти 
господарювання – резиденти, які здійснюють 
валютні операції, передбачені чинним законо-
давством, зокрема валютні кредити. Відповід-
но до чинного законодавства для здійснення 
валютного кредитування українським банкам 

потрібно отримати ліцензію для проведення 
валютних операцій.

Джерелом надходження валютних кредитів 
є позики, які отримані за кордоном, та валютні 
надходження від експорту. Підприємствам ва-
лютні кредити видають для здійснення оплати 
імпорту, виробництва вдосконалених варіантів 
та модифікацій експортних товарів [9, с. 47].

Всі валютні операції, валютне регулювання 
та валютний нагляд, права й обов’язки суб’єктів 
валютних операцій та уповноважених установ, 
відповідальність за порушення ними валютно-
го законодавства передбачені чинним законо-
давством, а саме Законом України «Про валю-
ту та валютні операції», прийнятим 21 червня 
2018 року. Цей Закон прописує певні особливості 
ведення валютних операцій. Також з 20 серпня 
2018 року набули чинності зміни, внесені Пос- 
тановою № 83 до Положення про кредитування.

Валютні операції, підстави та умови їх про-
ведення прописуються в пунктах 2, 3 стат- 
ті 5 Закону України «Про валюту та валютні 
операції», в яких зазначено таке [2]:

«2. Усі розрахунки на території України про-
водяться виключно у гривні, крім розрахунків за:

1) операціями зі здійснення іноземних інвес-
тицій та повернення іноземному інвестору при-
бутків, доходів (у тому числі дивідендів) та ін-

Таблиця 1
Процентні ставки за кредитами в іноземній валюті у розрізі строків погашення та валют

Період
Усього

долар США євро російський рубль інші валюти
2010* 10,6 10,0 14,9 4,0
2011 9,1 8,9 12,0 7,5
2012 8,3 8,4 12,8 10,0
2013 9,3 9,0 13,4 8,4
2014 9,0 8,4 13,9 3,9
2015 9,0 7,5 11,2 6,9
2016 8,9 7,4 – 57,0
2017 7,7 6,9 – 5,5
2018 6,1 5,2 – 10,2

Січень 6,5 4,8 – –
Лютий 6,9 4,4 – –

Березень 7,3 4,8 – 9,8
Квітень 6,9 6,1 – 10,5
Травень 6,9 5,3 – –
Червень 7,2 5,3 – 6,5
Липень 6,6 5,0 – 6,5
Серпень 6,0 5,5 – –
Вересень 6,1 5,1 – 8,6
Жовтень 5,4 5,4 – –
Листопад 5,1 4,7 – 8,0
Грудень 5,8 5,2 – –

2019
Січень 5,5 4,2 – –

* із січня 2010 року відображено процентні ставки та обсяги за первинними договорами, укладеними у звіт-
ному періоді, та за додатковими договорами, за якими відбулася зміна; дані до січня 2007 року включають 
кредити, надані зі строком погашення від 1 року до 5 років і більше
Джерело: складено на основі [16]
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ших коштів, одержаних на законних підставах 
у результаті здійснення іноземних інвестицій;

2) операціями банків з надання банківських 
та інших фінансових послуг на підставі банків-
ської ліцензії;

3) операціями з надання фінансових послуг, 
визначених пунктами 1–5 частини другої та 
частиною третьою статті 9 цього Закону, що 
надаються небанківськими фінансовими уста-
новами та операторами поштового зв’язку, які 
мають ліцензію Національного банку України 
на здійснення валютних операцій».

Порядок проведення розрахунків за валют-
ними операціями визначається Національним 
банком України.

Виходячи зі вказаного вище, банки надають 
банківські та інші фінансові послуги, якщо 
вони є валютними операціями, на підставі бан-
ківської ліцензії. Небанківські фінансові уста-
нови на підставі ліцензії Національного банку 
України на здійснення валютних операцій про-
водять такі валютні операції:

– торгівля валютними цінностями в готівко-
вій формі;

– переказ коштів;
– здійснення розрахунків в іноземній валюті 

на території України за договорами страхуван-
ня життя;

– факторинг (щодо здійснення розрахунків на 
території України в іноземній валюті між факто-
рами та клієнтами за операціями з міжнародно-
го факторингу стосовно відступлення права гро-
шової вимоги до боржника-нерезидента);

– інші валютні операції, визначені Націо-
нальним банком України.

Відповідно до пункту 1.4 глави 1 розділу I По-
ложення про кредитування передбачає, що ре-
зиденти-позичальники одержують кредити від 
нерезидентів-позичальників за договором лише 
в безготівковій формі. Водночас уточнено, що ви-
конання резидентами боргових зобов’язань перед 
нерезидентом-кредитором також здійснюється  
в безготівковій формі. При цьому встановлено, 
що валютна операція за договором, що здійс- 
нюється з дотриманням вимог розділу I Положен-
ня про кредитування, не потребує наявності:

– індивідуальної ліцензії Національного банку 
на використання безготівкової іноземної валюти 
на території України як засобу платежу, якщо 
ініціатором або отримувачем за такою валютною 
операцією є міжнародна фінансова організація;

– індивідуальної ліцензії Національного банку 
на вивезення, переказування та пересилання за 
межі України валютних цінностей, якщо отри-
мувачем за валютною операцією є нерезидент-
кредитор у зобов’язанні за договором, а валюта 
переказується резидентом (позичальником/борж-
ником у зобов’язанні за договором та/або іншою 
особою, яка виконує зобов’язання за такого пози-
чальника/боржника в зобов’язанні) у межах суми,  
що належить до виплати резидентом-позичальни-
ком на користь нерезидента-кредитора за догово-
ром з урахуванням вимог цього Положення.

Також відповідно до другого абзацу пункту 3.2  
«відповідністю обсягів перерахованої нерези-
денту валюти обсягам фактично одержаного 
резидентом кредиту з урахуванням сплати про-
центів за його користування та інших установ-
лених цим договором платежів, що підлягають 
сплаті на користь кредитора, а також умов до-
говору (за наявності) щодо здійснення платежів 
у валюті, що відрізняється від валюти, у якій 
визначена сума кредиту за договором».

Висновки. За останні роки спостерігається 
стагнація кредитування реального сектору еко-
номіки, хоча варто зазначити, що саме стиму-
лювання розвитку реального сектору економіки 
може забезпечити Україні поступове та постійне 
економічне зростання. Ця проблема пов’язана 
насамперед з недостатньою ефективністю полі-
тики Національного банку щодо стимулювання 
валютного кредитування. Ця політика НБУ має 
обмежену дієвість у системному впливі на тем-
пи економічного зростання в Україні.

Одним із важливих напрямів НБУ щодо ре-
гулювання кредитної політики всієї банківської 
системи України є забезпечення активізації ва-
лютного кредитування за доступними для вітчиз-
няних суб’єктів господарювання відсотковими 
ставками та довгими термінами позик. Всі ці дії 
повинні бути спрямовані на підтримку реального 
сектору економіки з боку держави та стимулю-
вання банківської системи до надання кредитів.
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КОНВЕРГЕНЦІЯ INSURTECH І ТРАДИЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ СТРАХУВАННЯ

CONVERSION INSURTECH AND TRADITIONAL INSURANCE TECHNOLOGY

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена опису сучасних тенденцій на світовому 

ринку страхування та їх важливості для сучасного страхового 
ринку. Розглянуто тренди, що спричиняють нововведення, чин-
ники конвергенції традиційного та інноваційного страхування, 
бізнес-моделі компаній InsurTech. Необхідна конвергенція між 
наявними та новими технологіями базується на таких чинни-
ках, як цифрове поширення, зв’язок із життям чи здоров’ям 
та нові технології у виплатах. Визначено, що InsurTech пра-
цюють в таких категоріях, як діджитал-брокери; IoT-рішення,  
що збирають дані за допомогою розумних пристроїв; сервіси, 
засновані на аналізі великих даних; страховики, що пропонують 
онлайн-поліси. Окреслено спосіб, у який сьогодні страховики 
повинні швидко реагувати на зміни в зовнішньому середовищі.

Ключові слова: InsurTech, стартап, діджитал-брокери, ве-
ликі дані, конвергенція.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена описанию современных тенденций на ми-

ровом рынке страхования и их важности для современного стра-
хового рынка. Рассмотрены тренды, которые вызывают нововве-
дения, факторы конвергенции традиционного и инновационного 
страхования, бизнес-модели компаний InsurTech. Необходимая 
конвергенция между существующими и новыми технологиями 
базируется на таких факторах, как цифровое распространение, 
связь с жизнью или здоровьем и новые технологии в выплатах. 
Определено, что InsurTech работают в таких категориях, как дид-
житал-брокеры; IoT-решения, которые собирают данные с помо-
щью умных устройств; сервисы, основанные на анализе больших 
данных; страховщики, предлагающие онлайн-полисы. Очерчен 
способ, при помощи которого сегодня страховщики должны быст- 
ро реагировать на изменения во внешней среде.

Ключевые слова: InsurTech, стартап, диджитал-брокеры, 
большие данные, конвергенция.

ANNOTATION
The article is devoted to the description of modern trends in 

the world market of insurance and their importance for the mod-
ern insurance market. The paper considers the trends that cause 
innovation, the factors of the convergence of traditional and inno-

vative insurance, the business model of companies InsurTech. 
The convergence between existing and emerging technologies 
is based on the following factors: digital distribution, communica-
tion with life or health and new pay-as-you-go technologies. The 
article defines that InsurTech work in categories: digital-brokers; 
IoT-solutions that collect data using smart devices; services based 
on analysis of large data; insurers offering online policies and oth-
ers. The article contains a description of InsurTech companies that 
will change the insurance industry in 2019: the London Everettger 
Startup, uses BlockChein based on tracking origin, intelligent con-
tracts and machine vision; Located in San Francisco, Metromile 
is a niche auto insurance start-up that offers drivers payment by 
usage; Homelyfe, launched in 2017, is a UK startup that seeks 
to offer customers a range of insurance policies that they can 
manage from one application; Oscar is an intuitive application de-
signed to provide Americans with prescription free medical advice; 
the Carevoice flagship is a system of artificial intelligence that can 
analyze symptoms before people go to the doctor; located in San 
Francisco, Trov is a unique insurance solution that allows users to 
protect their personal property; Unlike traditional insurance prod-
ucts, the Singapore Bandboo platform allows users to make daily 
contributions to the insurance community; New York’s mobile ap-
plication Lemonade is supported by Allianz and AXA investments 
and takes a fixed fee for monthly payments from each client, pays 
for reinsurance, and then uses another to pay for claims; CyStellar, 
founded in 2017, is a major startup company in the UK specializing  
in agriculture; Founded in 2017, Ins For Renascence (IFR) is 
based in Shanghai and specializes in providing personal insurance 
risk control. The scientific work outlines the ways in which, in the 
modern environment, insurers must react quickly to changes in the 
external environment.

Key words: InsurTech, startup, digital brokers, big data,  
convergence.

Постановка проблеми. Страхування – це кон-
сервативна галузь, яка давно залишається осто-
ронь від інновацій. Однак на світовому ринку 
з’являється все більше й більше InsurTech-фірм.  
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Всього за 5 років кількість InsurTech-компаній 
зросла до декількох сотень по всьому світі, тому 
якщо страховик прагне залишатися конкурен-
тоспроможним у швидко змінюваному середо- 
вищі, то він має орієнтуватись на світові інно-
ваційні тенденції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У наукових працях таких вітчизняних та зару-
біжних вчених, як С. Березіна, В. Заколодяж-
ний, К. Кларк, К. Крістенсен, О. Крикуненко, 
Р. Пікус, Н. Тижинова, Д. Третяк, В. Шевченко, 
Л. Заволока, розглядаються теоретичні аспекти 
впровадження інновацій у страховій справі.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проте створенню нових ін-
новаційних тенденцій на ринку страхування та 
їх конвергенції з традиційним страхуванням не 
було приділено достатньої уваги, хоча застосу-
вання страховиками інновацій є необхідним ас-
пектом їх ефективного розвитку, тому вивчен-
ня синтезу саме інноваційних та традиційного 
видів страхування є необхідним.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є розгляд взаємозв’язку тради-
ційного страхування з інноваційними доробками.

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Як відзначають автори дослідження “The 
Current InsurTech Landscape”, нові учасники 
ринку створюють рішення, які конкурують  
з традиційними страховими компаніями та бро-
керами. Таким чином, у 2019 році основною 
тенденцією буде здатність традиційних компа-
ній та нових гравців вести переговори та зна-
ходити шляхи взаємодії. Вчені вважають, що 
InsurTech у майбутньому буде поєднуватися  
з традиційним страхуванням, тобто вони пови-
нні інтегрувати свої технологічні рішення із сис-
темами, даними та потоками робочих процесів, 
які сьогодні існують у страхових компаніях.

Фірми InsurTech можуть бути цифровими 
агентами чи посередниками, новими гравцями 
в системі вимог, учасниками розумних майно-
вих або автомобільних рішень чи постачальни-
ків цифрових даних та аналітики. Вони можуть 
запропонувати нові рішення для підвищення 
операційної ефективності або покращення до-
свіду клієнтів. Однак, незважаючи на конкрет-
ну спрямованість компанії InsurTech, мало хто 
може працювати в автономному режимі. Фак-
тично це означає, що InsurTech та MatureTech 
(традиційні технології) повинні працювати ра-
зом, щоби забезпечити перетворення галузі [1].

Трендами, що спричиняють необхідність 
трансформацій, є:

– бурхливі макроекономічні умови;
– зміни в регулюванні страхової діяльності, 

зокрема міжнародна фінансова звітність, дирек-
тива Solvency II (є нормативним актом ЄС та вста-
новлює всеосяжні вимоги до процесів регулю-
вання діяльності страховиків і страхових груп), 
систематичні зміни назв фінансових установ;

– значні зміни, представлені новими техно-
логіями, наявністю нетрадиційних конкурентів 

та нових учасників ринку (наприклад, робото-
консультанти);

– все більша глобалізація ринку;
– низька маржа, зростання поточних витрат;
– посилення реструктуризації та діяльності 

зі злиття та поглинання страхових компаній;
– посилення конкуренції за дефіцит талано-

витих спеціалістів, особливо актуаріїв, вищих 
фінансових професіоналів та консультантів  
у сфері ризиків [2].

Необхідна конвергенція між наявними 
та новими технологіями базується на таких  
чинниках.

1) Цифрове поширення. Найбільший відсоток 
компаній InsurTech прагне змінити розподіл впли-
ву на страховому ринку. Це означає, що транзак-
ції та інформація повинні проходити між усіма 
системами, даними та страховими фахівцями, які 
залучені в основні галузі страхового бізнесу.

2) Зв’язок із життям чи здоров’ям. Нові про-
дукти й послуги, засновані на мобільних рішен-
нях, що сприяють розвитку страхування життя 
та здоров’я. Велика кількість інформації, зібраної 
в реальному часі про діяльність людини стосовно 
здоров’я, має спрямовуватись у внутрішні систе-
ми страховика для управління, аналізу та дій.

3) Нові технології у виплатах. Дрони, до-
повнена реальність, штучний інтелект та інші 
технології вже застосовуються для оброблення 
претензій задля підвищення ефективності ро-
боти. Нові робочі процеси будуть розвиватися, 
тому страховики повинні інтегруватися зі вже 
наявним програмним забезпеченням [1].

Всі InsurTech та супутні проекти працюють  
в декількох категоріях:

– майданчики-агрегатори, які допомагають 
порівнювати різні страхові компанії та поліси;

– діджитал-брокери;
– сервіси, які пропонують страховку як до-

даткові послуги (перехресні продажі);
– IoT-рішення, що збирають дані за допомо-

гою розумних пристроїв;
– peer-to-peer-сервіси, де клієнт може впли-

вати на послуги;
– сервіси, засновані на аналізі великих даних;
– діджитал-страховики, що пропонують 

онлайн-поліси;
– страхування за запитом (на короткий період).
Бізнес-моделі компаній InsurTech-екосистеми 

діляться на три сектори (залежно від вибраної 
бізнес-моделі):

1) дистриб’ютори, які оптимізують та спро-
щують страховий процес;

2) компанії, які беруть на себе ризики та ви-
плачують клієнту кошти, якщо настає страхо-
вий випадок;

3) технологічні рішення, які змінюють ри-
нок страхування [3].

Ці важливі рішення мають гнучкість для 
підтримки конвергенції InsurTech і MatureTech  
з плином часу та інтеграції систем, що дають змо-
гу страховикам знаходити важливу інформацію, 
якої вони потребують в найшвидші терміни.
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Згідно з даними консалтингової компанії 
“Accenture” (Ірландія), глобальні інвестиції  
у страхову індустрію (ІnsurTech) істотно збіль-
шились у 2018 році, лідером за темпами роз-
витку є Європа. У 2018 році кількість угод  
у сфері страхових технологій зросла на 39%,  
а загальна їх вартість підвищилась на 32%, 
тобто до $2,3 млрд [4]. Це означає збільшен-
ня фінансування на 45% протягом останніх 
п’яти років, причому суттєвою є підтримка  
з боку промислових компаній, таких як “AXA”,  
що вже інвестувала в близько 20 стартових 
компаній. Потенціал для швидкого зростання 
особливо сильний в Азії, де впровадження но-
вих регуляторних положень нещодавно відкри-
ло шлях для більш ніж 100 стартапів.

Традиційно страховики встановлюють пре-
мії, оцінюючи ризик на основі заяв, зроблених 
у минулому. Сьогодні інноваційні страхові ком-
панії можуть віддалено виявляти ризики, класи-
фікувати об’єкти щодо ризику, а також постій-
но контролювати ризики в найкоротші періоди 
часу. У 2019 році місією InsurTech є підключен-
ня даних реального часу до страхових полісів.

Наведемо список 10 фірм InsurTech, які у 
2019 році змінять страхову промисловість.

1) Заснований у 2015 році лондонський стартап 
Everledger використовує блокчейн на основі відсте-
ження походження, розумних контрактів і машин-
ного зору. Everledger оцифрував мільйони алмазів, 
вина, предметів мистецтва та розкоші, щоб створи-
ти унікальні профілі для кожного елементу.

2) Розташований у Сан Франциско Metromile 
є нішевим стартапом автострахування, який про-
понує водіям оплату за ступенем використання. 
Новаторська структура ціноутворення призначе-
на переважно для городян, які володіють авто-
мобілями, що проїжджають менше 5 000 миль 
на рік та використовують бездротовий пристрій 
для безпечного вимірювання кількості пробігу 
автомобіля клієнта й виставлення рахунку від-
повідним чином. Щомісячні тарифи починають-
ся всього з 29 доларів на місяць з безкоштовним 
пробігом після того, як водій проїхав 250 миль 
за один день. У липні 2018 року “Tokio Marine 
Holdings” та “Intact Financial Corp” інвестували 
90 млн дол. в Metromile, щоб допомогти розши-
рити охоплення на всі 50 штатів Америки.

3) Homelyfe, запущений у 2017 році, є бри-
танським стартапом, який прагне запропону-
вати клієнтам низку страхових полісів, яки-
ми вони можуть керувати з однієї програми.  
Додаток призначений для повного виключення 
сторонніх організацій та сайтів порівняння, дає 
змогу клієнтам отримувати котирування, купува-
ти, оновлювати кілька страхових полісів, керува-
ти ними за допомогою зрозумілого додатка для iOS 
і Google Play. Запустивши свій перший страховий 
продукт на початку 2018 року, Homelyfe ствер-
джує, що скоротив процес забезпечення поліса 
страхування житла до менш ніж чотирьох хвилин.

4) Оскар є інтуїтивно зрозумілим додатком, 
розробленим для надання безкоштовних медичних 

консультацій за рецептом по телефону американ-
цям. Оскар пропонує індивідуальні та прості пла-
ни для окремих осіб та їх сімей, які включають 
необмежені електронні візити до лікарів, винаго-
роду за відстеження кроків, доступ до цілої низки 
лікарень та медичних установ вищого рівня. Стра-
хове покриття через додаток Oscar вже поширене 
на більш ніж 230 тис. користувачів і буде доступ-
ним в дев’яти штатах США з 2019 року.

5) Флагманський шанхайський продукт 
Carevoice є системою догляду зі штучним інтелек-
том, що здатна аналізувати симптоми у користу-
вача перш ніж він піде на прийом до лікаря, а та-
кож дає користувачу докладний опис клінічних 
варіантів, включаючи відмінності у вартості та 
якості різних варіантів догляду. Обсяг продажів 
компанії у 2018 році склав 1,6 млн дол., вона має 
більше 350 000 користувачів та більше 100 зареє-
строваних медичних партнерів і страховиків.

6) Розташоване у Сан-Франциско Trov є уні-
кальним страховим рішенням, яке дає змогу ко-
ристувачам захистити свою особисту власність. 
Модульний додаток Trov дає змогу клієнтам за-
пускати, припиняти та зупиняти покриття для 
будь-якого конкретного предмета в будь-який 
час. Тим часом претензії можуть бути обробле-
ні, а суперечки вирішені через додаток протя-
гом декількох хвилин за допомогою служби по-
відомлень в реальному часі. Trov призначений 
для покриття дрібних предметів майна, таких 
як фототехніка, ноутбуки, телевізори або ігрове 
обладнання. Trov також націлився на автомо-
більний страховий продукт із платою за милю, 
схожий на Metromile, маючи фінансування 
на суму більше 90 мільйонів доларів. У липні 
2018 року Trov запущений у США, а також він 
доступний у Великобританії та Австралії.

7) На відміну від традиційних страхових 
продуктів, платформа сінгапурської Bandboo 
дає змогу користувачам щодня робити внески  
у страхове співтовариство, а якщо з членом 
цієї спільноти трапляється щось погане, то це 
окупається, включаючи зобов’язання щодо по-
криття всіх страхових надлишків до 4 000 дола- 
рів США та надання членам спільноти 100% 
безумовної знижки, якщо суми претензій мен-
ше, ніж сума, яку вони мають на рахунку.

8) Нью-йоркський мобільний додаток 
Lemonade підтримується інвестиціями “Allianz” 
і “AXA” та бере фіксовану плату зі щомісячних 
платежів кожного клієнта, оплачує перестраху-
вання, а потім використовує інше для оплати 
вимог. В кінці кожного року Lemonade жертвує 
всі незатребувані залишки з рахунку кожного 
користувача зареєстрованій благодійній орга-
нізації. Програма працює, даючи змогу влас-
никам полісів вступати у віртуальні групи од-
нолітків, ґрунтуючись на типах добрих справ, 
якими вони захоплені.

9) CyStellar, заснована у 2017 році, є стар-
тапом у сфері великих даних у Великобританії, 
що спеціалізується на сільському господарстві, 
який пропонує аналітику, покликану допо-
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могти страховикам та їх клієнтам уникнути 
руйнівних природних явищ. Використовуючи 
індивідуальні послуги супутникової зйомки та 
систему спостереження на базі безпілотних лі-
тальних апаратів, платформа CyStellar на базі 
штучного інтелекту об’єднує різноманітну ін-
формацію з географічною прив’язкою для на-
дання дієвих відомостей сільськогосподарським 
компаніям та фермерам.

10) Заснована у 2017 році Ins For Renascence 
(IFR) базується в Шанхаї та спеціалізується на 
наданні контролю ризиків особистого страхуван-
ня, а також спирається на машинне навчання  
й великі дані. IFR вже налічує 890 мільйонів ко-
ристувачів і 670 мільйонів мобільних клієнтсь- 
ких профілів, використовуючи свою систему те-
гів. Компанія Matrix Partners, що спеціалізу-
ється на венчурному капіталі, фінансувала IFR 
у 2018 році в розмірі 14,5 млн дол. США [5].

Щодо страхового ринку України, то він має 
певні перешкоди у застосуванні нових техноло-
гій, такі як політична нестабільність у країні,  
низька грамотність населення та недовіра до 
страхової галузі, слабкі зовнішньоекономіч-
ні зв’язки України у страховій сфері з іншими 
країнами, проблема забезпечення гарантованого 
вкладення грошей, криза ліквідності банківської 
системи. Однак деякі компанії, незважаючи 
на низку проблем, все ж таки шукають шляхи 
впровадження інновацій у свою діяльність [6].

У сучасному середовищі страховики повинні 
швидко реагувати таким чином:

– перехід від короткострокових договірних від-
носин до довгострокових відносин співробітництва;

– визначення їх ролі в майбутніх екосисте-
мах шляхом оцінювання ролі нових технологій, 
таких як блокчейн, визначення їх сильних сто-
рін, співпраця з фірмами, які можуть допомог-
ти створити інтегрований досвід для клієнтів;

– посилення аналітики та вивчення монети-
зації даних (страховики повинні поліпшити свої 
передові аналітичні та прогностичні можливос-
ті, що може забезпечити динамічне ціноутворен-
ня, зниження ризиків та інновації продукту);

– пошук нових джерел нестрахового доходу 
(щоби створити цінність в будь-якій екосисте-
мі, страховики повинні прагнути пропонувати 
супутні послуги, крім страхування) [7].

Отже, підвищення рівня розвитку надання 
страхових послуг спричинить зростання суспільної 
довіри до самого механізму страхування. З огляду 
на це вітчизняні страховики мають співпрацювати 
з успішними InsurTech-компаніями, що функціо-
нують у світі, та спиратись на їх досвід.

Висновки. Отже, успіх страхування в майбут-
ньому буде все більше залежати від розумних 
партнерських відносин традиційних страховиків 
з компаніями InsurTech. Наявність сучасної циф-
рової страхової платформи означає, що страховик 
повинен мати технологічні рішення для збиран-
ня, маршрутизації, створення, доставки, аналізу-
вання цифрового контенту та управління ним.
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ КООРДИНАЦІЇ МОНЕТАРНОЇ  
ТА ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL BASES OF COORDINATION  
OF THE MONETARY AND PHYSICAL POLICY OF THE STATE

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено науково-методичні засади координації 

монетарної та фіскальної політики держави в умовах глобаль-
них дисбалансів. Визначено, що ігнорування урядом цілей цен-
трального банку веде до зниження дієвості інструментів моне-
тарної політики, тому центральному банку складніше досягти 
визначеного рівня інфляції, а непередбачувана інфляція пере-
шкоджає досягненню цілей фіскальної політики. На основі уза-
гальнення світового досвіду встановлено, що задля регулю-
вання процесів переміщення капіталу національні регулятори 
найчастіше використовують політику низьких процентних ста-
вок, валютних інтервенцій центрального банку, а також вива-
жену фіскальну політику. Доведено, що необхідно змінити ре-
жим чистого інфляційного таргетування та припинити практику 
досягнення умовних цілей щодо інфляції виключно шляхом 
обмеження доступу до грошово-кредитних ресурсів. Визна-
чено, що фіскальна політика в Україні ще більшою мірою, ніж 
монетарна, демонструє ознаки безсистемності та ігнорування 
структурних розривів економіки. В результаті вона чинить пе-
реважно проциклічний ефект на економічну динаміку. З огляду 
на це для досягнення стійкого економічного зростання вкрай 
важливою є координація монетарної та фіскальної політики.

Ключові слова: монетарна політика, фіскальна політика, 
національні регулятори, переміщення капіталу, регулювання, 
економічне зростання.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы научно-методические основы коор-

динации монетарной и фискальной политики государства в ус-
ловиях глобальных дисбалансов. Определено, что игнориро-
вание правительством целей центрального банка приводит к 
снижению действенности инструментов монетарной политики, 
поэтому центральному банку сложнее достичь определенного 
уровня инфляции, а непредсказуемая инфляция препятствует 
достижению целей фискальной политики. На основе обобще-
ния мирового опыта установлено, что с целью регулирования 
процессов перемещения капитала национальные регулято-
ры зачастую используют политику низких процентных ставок, 

валютных интервенций центрального банка, а также обосно-
ванную фискальную политику. Доказано, что необходимо из-
менить режим чистого инфляционного таргетирования и прек- 
ратить практику достижения условных целей касательно ин-
фляции исключительно путем ограничения доступа к денежно-
кредитным ресурсам. Определено, что фискальная политика  
в Украине еще в большей степени, чем монетарная, демонст- 
рирует признаки бессистемности и игнорирования структурных 
разрывов экономики. В результате она оказывает преимущест- 
венно проциклический эффект на экономическую динамику. С 
учетом этого для достижения устойчивого экономического ро-
ста крайне важной является координация монетарной и фис- 
кальной политики.

Ключевые слова: монетарная политика, фискальная по-
литика, национальные регуляторы, перемещение капитала, 
регулирование, экономический рост.

ANNOTATION
The system effectiveness of the functioning of the national  

economy is largely determined by its ability to respond to the chal-
lenges posed at each stage of social development. First of all, we 
are talking about the challenges associated with the dynamic ad-
vancement of technological development and increased compe-
tition in world markets. The ability of the national economy to de-
velop in a trend outlined by modern challenges depends to a large 
extent on the effectiveness of the monetary and fiscal policies of 
the state. The purpose of the article is to reveal the latest trends 
that determine the main directions of coordination of the monetary 
and fiscal policy of the state in the face of global imbalances. It has 
been determined that the Government’s neglect of the goals of the 
central bank leads to a decrease in the effectiveness of monetary 
policy instruments and therefore it is more difficult for a central 
bank to reach a certain level of inflation, and unpredictable inflation 
hinders the achievement of fiscal policy objectives. The National 
Bank is struggling with inflation, depriving the economy of resour- 
ces for development. By its actions, the NBU is trying to overcome 
the inflationary costs solely by monetary policy methods, applying 
approaches aimed at targeting inflationary demand. Naturally, the 



310

Випуск 2(13) 2019

Класичний приватний університет

National Bank alone cannot cope with inflation costs. To do this, 
the coordination of the NBU with the actions of other regulators that 
implement structural and fiscal policies, which is clearly lacking in 
Ukrainian practice, is needed. Our National Bank, through its mone- 
tary and exchange rate policy measures, creates structural imbal-
ances across the whole chain of production and consumption of 
GDP. Based on the generalization of world experience, it has been 
established that in order to regulate the processes of transfer of 
capital, national regulators most often use the policy of low interest 
rates, currency interventions of the central bank, as well as a balan- 
ced fiscal policy. It is proved that it is necessary to change the re-
gime of pure inflation targeting and to stop the practice of achieving  
the conditional targets for inflation solely by limiting access to 
monetary resources. It is determined that fiscal policy in Ukraine is 
even more than monetary, demonstrates the signs of unsystematic 
and ignoring structural breakdowns of the economy. As a result, it 
produces a predominantly cyclical effect on economic dynamics. 
In view of this, coordination of monetary and fiscal policies is ex-
tremely important for sustainable economic growth.

Key words: monetary policy, fiscal policy, national regulators, 
capital movements, regulation, economic growth.

Постановка проблеми. Сьогодні фінансо-
ва система України стикається з труднощами, 
які пов’язані з кризовими явищами фінансової 
інфраструктури. Фінансова система не виконує 
належним чином функцію фінансового забез-
печення сталого економічного розвитку через 
недостатню незалежність органів регулювання 
та нагляду, відсутність інформаційної прозорос-
ті та стійкого розвитку, що перешкоджає про-
цесам економічного зростання та інтеграції до 
світового економічного простору.

Системна ефективність функціонування націо- 
нальної економіки значною мірою визначаєть-
ся її спроможністю реагувати на виклики, що 
постають на кожному етапі суспільного розви-
тку. Передусім йдеться про виклики, пов’язані 
з динамічним поступом технологічного розвитку 
та посиленням конкуренції на світових ринках. 
Спроможність національної економіки розвива-
тися в тренді, окресленому сучасними виклика-
ми, значною мірою залежить від дієвості моне-
тарної та фіскальної політики держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У працях як вітчизняних, так і зарубіжних на-
уковців, таких як В. Геєць, А. Гриценко, О. Ба-
рановський, В. Козюк, Ю. Шаповал, Т. Богдан, 
А. Вдовиченко, М. Скрипниченко, П. Дадашо-
ва, Г. Марковіц, Ф. Мишкін, П. Роуз, достат-
ньо уваги приділено питанням взаємозв’язку 
між окремими складовими державної політики,  
а саме монетарною, фіскальною та іншими ви-
дами структурної політики.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Водночас питання забез-
печення ефективності процесів реформування 
банківського сектору економіки України потре-
бують подальшого дослідження відповідно до 
національної специфіки світового досвіду орга-
нізації, використання інструментів монетарної 
політики та її координації з іншими складо-
вими державної політики у сфері регулювання 
фінансових ринків, передусім фіскальної, які 
будуть спрямовані на забезпечення макроеко-
номічної стабільності в державі.

Формулювання цілей статті (постановка зав- 
дання). Метою статті є розкриття новітніх тен-
денцій, що визначають основні напрями коор-
динації монетарної та фіскальної політики дер-
жави за умов глобальних дисбалансів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
До початку розгортання світової економічної 
кризи 2007 року вважалося, що фінансова сис-
тема є саморегульованою, а наявні інструменти 
стабілізаційної політики, зокрема монетарної, 
здатні попередити серйозний економічний спад. 
Однак кризові явища привели до необхідності 
переосмислення сучасних підходів до регулю-
вання фінансових ринків. Нині вважається, що 
необхідним є існування надійного механізму 
регулювання й нагляду, здатного розпізнавати 
фінансові шоки та запобігати їм, перш ніж вони 
приведуть до кризи, з одночасним зберіганням 
сприятливих умов розвитку фінансових іннова-
цій. Функціонування такого механізму макро-
пруденційної політики має забезпечити вчасну 
ідентифікацію системних фінансових ризиків, 
дієвість інструментів фінансового нагляду, а та-
кож адекватну поставленим цілям координацію 
між монетарною, фіскальною та іншими вида-
ми галузевої політики.

Досвід розвинених країн свідчить про те, що 
в економіці закладений важливий потенціал 
економічного зростання, який залучається че-
рез державний вплив, належним чином забез-
печений в інституційному аспекті. Глобальний 
розвиток щоразу більшою мірою детермінується 
не лише змінами економічних параметрів, але 
й системою відносин, які задають імпульси но-
вим трансформаційним зрушенням, що актуа- 
лізує увагу на виборі методологічної платформи 
для моделювання їхнього розвитку.

Важливою проблемою як у теоретико- 
методологічному аспекті, так і щодо практичної 
реалізації є узгодження (координація) таких 
найбільш дієвих інструментів впливу на націо- 
нальну економіку, якими володіють монетар-
на та фіскальна політика. Державні інституції, 
котрі реалізують фіскальну та монетарну по-
літику, об’єднані спільною метою, що полягає  
у забезпеченні макроекономічної стабільності 
як необхідної передумови зростання економіки. 
Однак кожна з інституцій (уряд та централь-
ний банк) досягає цієї мети різними шляхами, 
ставлячи перед собою специфічні цілі та вико-
ристовуючи власний інструментарій. При цьо-
му досягнення цілей монетарної та фіскальної 
політики залежить не тільки від застосування 
власних інструментів, але й від дій іншого дер-
жавного органу [1, с. 7–10].

Відомо, що ігнорування урядом цілей цент- 
рального банку веде до зниження дієвості інст- 
рументів монетарної політики. Внаслідок цьо-
го центральному банку стає складніше до-
сягти визначеного рівня інфляції, а неперед-
бачувана інфляція перешкоджає досягненню 
цілей фіскальної політики [2]. Отже, коор-
динація цих двох аспектів є вкрай важливою 
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для досягнення стійкого економічного зростан- 
ня [3, с. 108–115].

В умовах глобальних дисбалансів на дієвість 
реалізації та досягнення цілей фіскальної й моне-
тарної політики значною мірою впливає процес 
переміщення капіталу з країни (чи надходжен-
ня до країни). Проведений у контексті напряму 
дослідження аналіз дає змогу зробити висно-
вок, що в сучасних умовах у світі застосовують 
різні варіанти політики реагування на приплив 
капіталу. Інструментарій заходів, вжиття яких 
спрямоване на лібералізацію переміщення капі-
талу в різних країнах, наведено на рис. 1.

При цьому найчастіше йдеться про монетар-
ні інструменти, валютні інтервенції, рідше – 
про фіскальну політику (табл. 1).

Проведений нами аналіз засвідчив те, що 
економіка України демонструє вкрай низькі 
темпи економічного зростання, значні інсти-
туційні та структурні дисбаланси, подолання 
яких пов’язане зі зміною вектору та інструмен-
тарію структурної, фіскальної, монетарної по-
літики, а також забезпеченням їх узгодженості.

Останніми роками спостерігаються такі не-
гативні тенденції, як повільні темпи віднов-
лення економічної діяльності після тривалої 
кризи, високий рівень безробіття, посилення 
трудової міграції, низька частка заробітної плати  
у ВВП, низький рівень капіталізації ВВП, зни-
ження частки кредитів серед джерел інвести- 
цій [4, с. 518–519].

Названі тенденції свідчать про відставання 
фактичного ВВП від потенційного, оскільки 
економічні суб’єкти не мають достатніх стиму-
лів для активізації своєї діяльності. Цей показ-
ник вказує на недостатність сукупного попиту 
для повного використання виробничих факто-
рів та збільшення обсягів сукупної пропозиції. 
При цьому його супроводжують такі індикато-
ри, як високий рівень безробіття, низький рі-
вень використання виробничих потужностей, 
слабкий внутрішній попит, низькі темпи інфля- 
ції [4, с. 517]. Однак за наявності в економіці 
значних структурних диспропорцій, зумовле-
них шоками девальвації та зростанням цін на 
енергоносії, негативний розрив ВВП може збе-
рігатись навіть за умов високої інфляції.

На нашу думку, природою такої інфляції є 
не чинники попиту, а шоки пропозиції. ВВП на 
одного жителя України за паритетом купівель-
ної спроможності є помітно нижчим порівняно 
з іншими країнами світу (в Україні він стано-
вить 8,8 тис. дол., в Європі – 36,3 тис. дол.,  
у Південній Америці – 15,7 тис. дол., у Схід-
ній Європі – 24,5 тис. дол.). У країні з таким 
низьким попитом ринкові механізми повноцін-
но не функціонують, а іноземні інвестори не 
вкладають капітали у виробництво, спрямоване 
на розвиток внутрішнього ринку. Крім того, ва-
лютні диспаритети й курсова волатильність ще 
більше підривають засади економічної діяль-
ності. Так, наприклад, до девальвації 2014 року 

Рис. 1. Інструментарій заходів, спрямованих на лібералізацію переміщення капіталу
Джерело: складено на основі джерела [3, с. 113–114]
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частка імпортних товарів у складі проміжного 
споживання становила 30%, натомість деваль-
вація гривні у 2014–2015 роках перебувала на 
рівні близько 300%, що обумовило масштабні 
структурні дисбаланси між різними секторами. 
Державний борг чинить постійний тиск на еко-
номічну активність, на його обслуговування та 
погашення використовуються значні ресурси 
держави (останніми роками до 15% видатків 
державного бюджету витрачається на виплату 
відсотків за державним боргом) [5].

Інструментами пожвавлення сукупного по-
питу можуть бути заходи фіскальної, монетар-
ної та структурної політики. Проте структурні 
реформи в Україні здійснюються вкрай по-
вільно, оскільки значною мірою залежать від 
неформальних правил. Однак Україна не має 
фіскального простору для використання відпо-
відних стимулів, а монетарна політика є занад-
то стримувальною. Валютна криза ще більше 
загострила проблему боргового навантаження 
на державу, що разом зі зменшенням дохід-
ної частини бюджету спричинило рестриктив-
ну фіскальну політику. Після реструктуризації 
боргу у 2016–2017 роках фіскальна політика 
якийсь час позитивно впливала на сукупний 
попит, але вже з другого півріччя 2018 року 
фіскальний ресурс вичерпався.

Національний банк жорстко бореться з ін-
фляцією, позбавляючи економіку ресурсів для 
розвитку. Монетарна політика в межах режиму 
інфляційного таргетування набула особливої жор-
сткості з жовтня 2017 року. Своїми діями НБУ 
намагається подолати інфляцію витрат виключно 
методами монетарної політики, застосовуючи під-
ходи, орієнтовані на таргетування інфляції попи-
ту. Природно, що Національний банк самостійно 
не може впоратися з інфляцією витрат.

Очевидно, що Національний банк не до-
сягає встановлених інфляційних цілей. Так, 
зокрема, у 2017 року він таргетував 8+/-2%  
(при цьому офіційна інфляція становила 13,7%, 
у 2018 році – 6+/-2%, а реально вона склада- 
ла 9,8%). Шоки девальвації гривні та зростан-
ня цін на енергоносії потрібно пом’якшувати 
стимулами для розширення виробництва,  
а не нівелювати їх монетарними рестрикціями. 
Для цього потрібна координація дій НБУ із захо-
дами інших регуляторів, які реалізують струк-
турну та фіскальну політику, чого явно бракує 
в українській практиці. Ставка кредитування 

нефінансового сектору з 2018 року є значно біль-
шою за облікову ставку НБУ, що свідчить про 
деформованість трансмісійного механізму моне-
тарної політики та відсутність ринку кредитних 
ресурсів. Наш національний банк своїми захо-
дами монетарної та валютно-курсової політики 
створює структурні дисбаланси по усьому лан-
цюгу виробництва та споживання ВВП.

Т. Богдан та І. Богдан на основі проведених 
розрахунків дійшли висновку, що підвищення 
короткострокових відсоткових ставок на 1 в. п. 
спричиняє зменшення реального ВВП на 0,3% 
протягом чотирьох років. ВВП України протягом 
наступних чотирьох років втратить 1,7% реаль- 
ного обсягу внаслідок монетарної рестрикції. Ре-
зультатом рестриктивної політики НБУ є гене-
рування в економіці явищ та процесів, які мо-
жуть спровокувати кризу найближчим часом. 
Йдеться про обмеження доступу економічних 
агентів до кредитних ресурсів, в результаті чого 
гальмується розвиток виробництва, скорочуєть-
ся кількість зайнятих, посилюється трудова мі-
грація, наявні фінансові ресурси вимиваються  
з реального сектору у фінансовий, ресурси банків 
зв’язуються операціями з депозитними сертифіка-
тами. Так, зокрема, протягом 2014–2018 років за 
збільшення гривневих депозитів резидентів у бан-
ках на 26,4%, а депозитів нерезидентів – на 46,6%  
банківські кредити нефінансовим корпораціям 
номінально зросли лише на 1,4%. На надмірну 
жорсткість монетарної політики також вказує 
аналіз рівня монетизації ВВП. Так, зокрема, на 
кінець 2013 року цей показник становив 62,5% 
ВВП, на кінець 2017 року – 40,5%, а на кі- 
нець 2018 року – 35,7%. Отже, навіть за умов 
повільного відновлення реального ВВП, усунен-
ня інфляційних сплесків та відносної стабіліза-
ції валютного курсу рівень монетизації економі-
ки продовжує знижуватись [5].

Таким чином, функціонування в Україні 
режиму чистого інфляційного таргетування за 
численних структурних проблем та недовико-
ристання виробничих факторів, а також нама-
гання подолати інфляцію витрат монетарними 
методами є вкрай шкідливим для економіки. 
Для подолання цілої низки проблем необхідно 
модифікувати роботу НБУ таким чином, щоби 
під час напрацювання рішень монетарної полі-
тики задіяти ширший перелік показників, які 
відображають і фактичний стан, і структурні 
проблеми економіки [6, с. 61–65].

Таблиця 1
Інструментарій реагування на зміни вектору переміщення капіталу в різних країнах 

Гнучкий 
валютний курс Валютні інтервенції Політика монетарної 

рестрикції
Експансійна 

фіскальна політика
Обмеження на 

виведення капіталу

Бразилія, 
Індонезія, 
Філіппіни, 
Південна Африка, 
Туреччина

Білорусь, Бразилія, 
Індія, Індонезія, 
Китай, Корея, 
Македонія, Мексика, 
Перу, Польща, 
Таїланд, Україна

Бразилія, Індія, 
Македонія, Південна 
Африка, Туреччина

Бразилія, Китай, 
Корея, Македонія, 
Таїланд, Туреччина, 
Філіппіни, Чилі

Білорусь, Греція, 
Ісландія, Китай, 
Кіпр, Македонія, 
Філіппіни, Україна

Джерело: скадено на основі [3, с. 126]
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Необхідно змінити режим чистого інфля-
ційного таргетування та припинити практи-
ку досягнення умовних цілей щодо інфля-
ції виключно шляхом обмеження доступу  
до грошово-кредитних ресурсів. Слід також 
зосередити увагу на подоланні структурних 
шоків інфляції, а для цього варто перейти до 
координації монетарної політики з фіскаль-
ною та структурною політикою [7, с. 8–12]. Фіс-
кальна політика в Україні ще більшою мірою, 
ніж монетарна, демонструє ознаки безсистем-
ності та ігнорування структурних розривів еко-
номіки. В результаті вона створює переважно 
проциклічний ефект на економічну динаміку.

Для країн, котрі не виробляють достатньо 
готової продукції для забезпечення експортних 
надходжень, зовнішні позики завжди є ризи-
кованими, особливо якщо є наявний систем-
ний дефіцит поточного рахунку. Ризиковість 
зовнішніх запозичень підвищується в умовах 
низької довіри до національної валюти, наприк- 
лад через її високу девальвацію чи значну част-
ку тіньової економіки, яку часто обслуговує 
іноземна валюта. Це створює ситуацію подвій-
ного попиту на цю валюту з боку держави та 
громадян, отже, вона стає дорожчою, її купівля 
ускладняється [8, с. 126].

Негативним фактором зовнішніх запозичень 
є також високі показники ризиків, зокрема по-
літичних, країни-позичальника. Вони стриму-
ють інвесторів від заведення валюти в країну та 
підвищують вартість кредитів. Це стосується як 
портфельних, так і прямих інвесторів, а також 
погіршує сальдо фінансових операцій. В Украї-
ні інвестиційний канал надходження іноземної 
валюти значно ускладнений з огляду на ті ж 
самі політичні ризики та загальний інвестицій-
ний клімат [9]. Отже, обсяг прямих іноземних 
інвестицій в Україну залишається низьким:  
з 2013 року по 2017 рік він у середньому ста-
новив 70 дол. на одного жителя на рік, тоді як 
у Польщі – 334 дол., Словаччині – 685 дол., 
Туреччині – 176 дол. [5].

В Україні зовнішні позики спрямовуються на 
покриття дефіциту держбюджету. У першому 
випадку позичає НБУ, і це переважно кредити 
МВФ, які спрямовуються на поповнення валют-
них резервів регулятора, у другому – уряд, і це 
випуск облігацій, номінованих у доларах США. 
Наслідком цього став борг, який самовідтво- 
рюється. Макроекономічної стабільності, потріб-
ної для економічного розвитку, не досягнуто, 
оскільки це досить складно для економіки країни, 
що функціонує у відкритому глобальному про-
сторі без виробничих потужностей, здатних гене-
рувати експорт і валютні надходження. Про це  
свідчить динаміка основних макроекономічних 
індикаторів України. Очікувати на макроеко-
номічну стабільність без розвитку виробництва 
й експорту, сподіваючись лише на зовнішні по-
зики, означає наражатись на значні ризики. 
Цілком очевидно, що країна має керуватись на-
ціональним планом виробничо-технологічного 

розвитку, з яким мають бути скоординовані дії 
уряду та Національного банку.

Висновки. Порівняння зв’язку між динамі-
кою ВВП та реальною ставкою дає змогу зро-
бити висновок, що більш низькі реальні став-
ки асоціюються зі зростанням ВВП у періоди 
більш-менш стабільної економічної ситуації 
(2000–2008 роки), проте в кризових умовах 
низькі реальні ставки означають високу ін-
фляцію та супроводжуються від’ємною динамі- 
кою ВВП. Зазначене вказує на суттєву відмін-
ність економіки України від економік розви-
нених країн, де високе зростання економіки 
супроводжується відносним підвищенням ін-
фляції. Сучасна інфляція в Україні має ознаки 
зростання інфляції витрат, яка не може бути 
подолана класичними методами зменшення 
попиту. Навпаки, погіршення платоспромож-
ності населення внаслідок значної девальвації, 
інфляції, втрати частини депозитів, зростання 
витрат за валютними кредитами та комуналь-
ними розрахунками суттєво знизили попит та 
спричинили стискання внутрішнього ринку. 
Отже, необхідною є монетарна політика, спря-
мована на боротьбу зі стагфляцією: з одного 
боку, слід вживати заходів щодо зниження ін-
фляції, а з іншого боку, варто вживати заходів 
стосовно створення монетарних передумов для 
структурної підтримки й стимулювання еконо-
мічного зростання. Іншими словами, координа-
ція зусиль монетарної та фіскальної політики 
повинні забезпечити зниження інфляції та при-
ріст ВВП.
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ВЛАСНІ РЕСУРСИ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  
ЯК ОСНОВА ЇХНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ

OWN RESOURCES OF THE UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES  
AS THE BASIS OF THEIR FINANCIAL CAPACITY

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто динаміку формування об’єднаних тери-

торіальних громад в Україні у регіональному розрізі. Здійсне-
ний аналіз власних доходів бюджетів об’єднаних територіаль-
них громад за основними бюджетоутворюючими податками, 
темпів росту показників доходів загального фонду об’єднаних 
територіальних громад по областях України та зміни залишку 
коштів загального фонду бюджетів об’єднаних територіальних 
грома д України. Виявлено тенденції формування дохідної 
бази об’єднаних територіальних громад. Надано відповідні 
пропозиції щодо вирішення виявлених під час дослідження 
проблем формування власних ресурсів територіальних громад 
в Україні, зокрема: необхідність формування місцевих бюдже-
тів за рахунок власних джерел надходжень, підвищення рівня 
їхньої самостійності та бездотаційності, оптимізація механізму 
державної підтримки регіонів, стимулювання територій з ме-
тою динамічного економічного розвитку.

Ключові слова: об’єднані територіальні громади, власні 
ресурси, фінансова спроможність, фіскальна децентралізація, 
дохідна база.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена динамика формирования объеди- 

ненных территориальных общин в Украине по областям. 
Представлен анализ собственных доходов бюджетов объеди-
ненных территориальных общин в разрезе основных бюдже-
тообразующих налогов, темпов роста показателей доходов 
общего фонда объединенных территориальных общин по об-
ластям Украины и изменения остатка средств общего фонда 
бюджетов объединенных территориальных общин Украины. 
Выявлены тенденции формирования доходной базы объе- 
диненных территориальных общин. Представлены соответ-
ствующие предложения по решению выявленных в ходе ис-
следования проблем формирования собственных ресурсов 
территориальных общин в Украине, в частности: необходи-
мость формирования местных бюджетов за счет собственных 
источников поступлений, повышение уровня их самостоятель-
ности и бездотационности, оптимизация механизма государ-
ственной поддержки регионов, стимулирование территорий  
с целью динамичного экономического развития.

Ключевые слова: объединенные территориальные об-
щины, собственные ресурсы, финансовая состоятельность, 
фискальная децентрализация, бюджетная децентрализация, 
доходная база.

ANNOTATION
The article deals with the dynamics of the formation of united  

territorial communities in Ukraine by regions. The analysis  
of own revenues of budgets of the joint territorial communities  
in the context of the main budget-forming taxes, the growth rates 
of the general fund revenues of the united territorial communities 
in the regions of Ukraine and the change of the balance of funds 

of the general fund of the budgets of the united territorial com-
munities of Ukraine is carried out. Some tendencies of formation  
of the income base of the combined territorial communities on the 
indicators of the dynamics of revenues of own resources in the 
context of sources and their actual revenues per person are re-
vealed. The assessment of the fiscal efficiency of the united terri-
torial communities of Ukraine as a result of fiscal decentralization 
has been presented, which made it possible to conclude that there 
is a relative tendency to increase local budget revenues (exclu- 
ding intergovernmental fiscal transfers) with a clear dynamics to 
the growth of transfers itself, indicating the dependence of local 
budgets on the state budget of Ukraine , and confirms the necessity 
of orienting the fiscal policy of the country to fiscal decentralization 
policy in the long run. It’s substantiated that the strategy of fiscal 
decentralization in Ukraine should be based on the assessment of: 
existing national models of tax and budgetary systems; the rights 
and responsibilities that local authorities have in the management 
of financial resources of the country; readiness of citizens to new 
powers of local authorities; increase of responsibility in the area of 
formation, distribution and use of financial resources by regions; 
the effectiveness of the selection of qualified personnel in the field 
of local self-government; level of qualification of local authorities, 
who are obliged to be able to ensure an efficient process of for-
mation, distribution and use of financial resources of the regions 
of the country; the level of motivation of the regional authorities 
and local self-government bodies to increase the effectiveness of 
using the economic, tax and budgetary potential of the region in or-
der to ensure the integrity and comprehensive development of the 
state, as well as financial autonomy of the regions. In the process 
of fiscal decentralization there are also significant changes in the 
formation of the balance of funds of the general fund of budgets 
of the combined territorial communities of Ukraine. Relevant pro-
posals for solving the problems of forming territorial communities 
in Ukraine’s own resources identified in the course of the study 
are presented, in particular: the need to form local budgets from 
their own sources of income, increase their level of independence 
and lack of funding, optimize the mechanism of state support for 
regions, and stimulate territories for dynamic economic develop-
ment, stimulating territories that spread economic growth and pro-
mote the growth of neighboring regions.

Key words: united territorial communities, own resources,  
financial soundness, fiscal decentralization, revenue base.

Постановка проблеми. Як відомо, важливим 
елементом реформи місцевого самоврядування 
в Україні є об’єднання територіальних громад. 
Основна мета цього процесу полягає у форму-
ванні спроможного базового елементу місцево-
го самоврядування – громади. З огляду на те, 
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що переважна частина сільських, селищних 
та міських бюджетів міст районного значення 
були глибоко дотаційними, що позбавляло те-
риторіальні громади можливості здійснювати 
необхідні для соціально-економічного розвитку 
видатки, постало завдання об’єднати такі адмі-
ністративно-територіальні одиниці в об’єднану 
територіальну громаду. Важливо при цьому за-
безпечити спроможність громади, яка полягає  
в можливості самостійно, через відповідні органи  
місцевого самоврядування забезпечити належ-
ний рівень освіти, культури, охорони здоров’я, 
соціального захисту, житлово-комунального 
господарства. Метою реформи місцевого само-
врядування та об’єднання територіальних гро-
мад є забезпечення дієвої спроможності місце-
вого самоврядування самостійно, за рахунок 
власних ресурсів вирішувати питання місцево-
го значення в інтересах жителів громади.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню питань, пов’язаних із власними 
ресурсами місцевих бюджетів об’єднаних тери-
торіальних громад, присвячені праці вітчизня-
них учених, до яких належать: Н.І. Власюк, 
С.О. Криниця, М.І. Кульчицький, В.М. Опарін, 
Ю.В. Пасічник, Т.М. Рева, М.В. Чечетов.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Зважаючи на численні на-
укові праці теоретичного і прикладного харак-
теру щодо дослідження особливостей утворення 
територіальних громад в Україні загалом, фор-
мування їхньої дохідної бази, власних ресурсів, 
оцінки фінансової самостійності ОТГ зокрема, 
необхідним, на наш погляд, є дослідження окре-
мих аспектів формування власних ресурсів ОТГ,  
аналіз динаміки відповідних джерел наповне-
ння, що дасть змогу оцінити їхню фінансову 
спроможність з урахуванням сучасних тенден-
цій фіскальної децентралізації.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження сутності та динаміки формування влас-
них ресурсів об’єднаних територіальних громад 
в умовах децентралізації.

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Першочерговим кроком на шляху реформи 
місцевого самоврядування стало завдання 
щодо фінансової децентралізації, яка розпоча-
лася шляхом прийняття змін до Бюджетного  
і Податкового кодексів України, зокрема пере-
дачі органам місцевого самоврядування додат-
кових бюджетних повноважень і стабільних 
джерел доходів для їх реалізації; стимулю-
вання територіальних громад до об’єднання 
та переходу на прямі міжбюджетні відносини 
з державним бюджетом з відповідним ресурс-
ним забезпеченням на рівні міст обласного 
значення тощо.

З початку реформи децентралізації (2015 р.) 
кількість об’єднаних територіальних громад в 
областях України стрімко зростає. Лідерами 
найбільш динамічно сформованих ОТГ за кіль-
кістю у 2015–2017 рр. є: Дніпропетровська 
обл. – 57 ОТГ, Житомирська обл. – 46 ОТГ, Пол-

тавська обл. – 43 ОТГ, Запорізька обл. – 42 ОТГ, 
Тернопільська обл. – 41 ОТГ, по 40 ОТГ мають 
Волинська і Хмельницька обл. Аутсайдери – 
Закарпатська обл. – 6 ОТГ, Луганська обл. – 
11 ОТГ, по 12 ОТГ у Київській і Харківській обл.

Завдяки змінам до податкового та бюджет-
ного законодавства у контексті децентралі-
зації надходження власних доходів місцевих 
бюджетів об’єднаних громад зросли більш ніж  
у 3 рази (на 2,3 млрд грн) порівняно з 2015 р. 
(з 1 млрд грн до 3,3 млрд грн). Відповідно до 
статті 64 Бюджетного кодексу України, ОТГ 
отримали 60% податку на доходи фізичних осіб 
(як такі, що створилися згідно із законом та 
перспективним планом формування територі-
альних громад). Надходження податку на до-
ходи фізичних осіб становили 1,7 млрд грн, 
плати за землю – 558 млн грн (+ 58%), єдиного 
податку – 447 млн грн (+ 57%), акцизного по-
датку з реалізації суб’єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних товарів (наф- 
топродуктів, тютюнових та алкогольних виро-
бів) – 368 млн грн (+ 68%).

За 2016 р. фактичні надходження дохо-
дів загального фонду місцевих бюджетів ОТГ 
(з урахуванням трансфертів з державного 
бюджету) становили 7,1 млрд грн, що біль-
ше майже в 7 разів порівняно з надходжен-
нями 2015 р. до бюджетів місцевих рад, які 
увійшли до складу ОТГ. Надходження між-
бюджетних трансфертів з державного бюд- 
жету до місцевих бюджетів ОТГ станови- 
ли 3,8 млрд грн, зокрема, освітня субвенція 
надійшла в сумі 1,6 млрд грн, медична субвен-
ція – 847 млн грн, субвенція на формування 
інфраструктури – 1 млрд грн. Крім того, гро-
мади отримали субвенцію з державного бюдже-
ту на соціально-економічний розвиток терито-
рій у сумі 50 млн грн та кошти з Державного 
фонду регіонального розвитку на реалізацію 
інвестиційних програм у сумі 134 млн грн.  
На вирівнювання податкоспроможності місце-
вих бюджетів ОТГ з державного бюджету спря-
мовано 220 млн грн (базову дотацію отримали 
місцеві бюджети 125 громад на загальну су- 
му 285 млн грн, місцеві бюджети 23 громад 
перерахували до державного бюджету реверсну 
дотацію у сумі 65 млн грн).

У таблиці 1 наведено темпи приросту за від-
повідними показниками доходів загального 
фонду об’єднаних територіальних громад в об-
ластях України.

Як видно з таблиці, найбільше зростання  
у всіх областях країни демонструють показни-
ки власних ресурсів та доходів ОТГ – 221,7%  
і 550,6% відповідно. Податок на доходи фізич-
них осіб та міжбюджетні трансферти у 2015 р., 
за статистичними даними, було зараховано до 
бюджетів ОТГ тільки у Донецькій області, тому 
темпи приросту (2016/2015 рр.) за цими показ-
никами за рештою областей становить 100%.  
Приріст 67,8% має показник обсягів акциз-
ного податку, зарахованого до складу до-
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ходів бюджетів ОТГ, 62,4% – єдиний пода- 
ток, 57,7% – плата за землю. Найменший темп 
приросту (17,4%) за іншими податками і збора-
ми, при цьому слід зазначити, що в об’єднаних 
територіальних громадах Івано-Франківської, 
Київської, Луганської, Полтавської та Черні-
вецької областей він має від’ємне значення, що 
свідчить про скорочення обсягів інших подат-
ків і зборів у складі доходів об’єднаних терито-
ріальних громад цих областей.

Таким чином, узагальнюючи вищевикла-
дений аналіз, виявимо певні тенденції форму-
вання дохідної бази об’єднаних територіальних 
громад за показниками динаміки надходжень 
власних ресурсів у розрізі джерел та їх фактич-
них надходжень на 1 особу.

На користь ефективності і результативності 
фіскальної децентралізації свідчать відповідні 
показники, зокрема обсяги надходжень влас-
них доходів ОТГ (таблиця 2).

Таблиця 1
Темпи росту показників доходів загального фонду об’єднаних  
територіальних громад в областях України, 2016/2015 рр., %
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Вінницька 268,4 515,8 100 125,0 42,9 57,1 0,0 100,0
Волинська 153,3 740,0 100 0,0 100,0 66,7 100,0 100,0
Дніпропетровська 321,8 539,1 100 56,3 76,5 54,8 166,7 100,0
Донецька 151,1 128,2 260,5 50,0 40,6 77,8 125,0 98,6
Житомирська 227,6 813,8 100 100,0 60,0 83,3 40,0 100,0
Закарпатська 228,6 788,9 100 45,5 50,0 300 100,0 100,0
Запорізька 187,9 539,4 100 80,0 50,0 66,7 0,0 100,0
Івано-Франківська 169,7 1505,3 100 30,8 73,7 61,5 -20,0 100,0
Київська 233,3 624,1 100 100,0 17,6 25,0 -60,0 100,0
Кіровоградська 258,8 519,9 100 88,7 80,0 69,8 33,3 100,0
Луганська 268,8 600,0 100 33,3 50,0 66,7 -66,7 100,0
Львівська 193,5 806,5 100 88,9 60,0 80,0 0,0 100,0
Миколаївська 525,0 1258,0 100 150,0 0,0 37,5 200 100,0
Одеська 226,6 584,4 100 69,2 100,0 65,0 25,0 100,0
Полтавська 152,3 304,5 100 100,0 37,3 69,2 -71,4 100,0
Рівненська 263,6 1163,6 100 100,0 20,0 100,0 50,0 100,0
Сумська 128,6 421,7 100 75,0 37,9 66,7 7,1 100,0
Тернопільська 241,3 838,5 100 63,0 60,0 52,5 58,3 100,0
Херсонська 147,8 655,7 100 328,6 50,0 41,7 56,7 100,0
Хмельницька 203,8 649,7 100 75,7 52,9 50,8 15,4 100,0
Черкаська 305,0 772,4 100 120,0 60,0 47,1 66,7 100,0
Чернівецька 167,6 814,7 100 54,5 71,4 40,0 -16,7 100,0
Чернігівська 350,0 870,6 100 60,0 37,5 350,0 0,0 100,0
Всього 221,7 550,6 100 67,8 57,7 62,4 17,4 100,0
Складено та розраховано автором на підставі даних [8;9]

Таблиця 2
Динаміка надходжень власних доходів ОТГ в Україні за 2015–2017 рр.

Платежі до бюджету
Надходження, млн грн Відхилення

2015 2016 2017
2016/2015 2017/2016

+/- % +/- %
Податок на доходи фізичних осіб 43,0 1749,0 5211,7 1706 4067,4 3462,8 298,0
Акцизний податок 218,9 709,1 794,2 490,2 323,9 85,1 112,0
Плата за землю 354,1 1168,1 1402,0 814,0 329,8 233,9 120,0
Єдиний податок 276,5 1042,0 1402,6 1015,5 376,8 360,6 134,6
Податок на нерухоме майно 38,3 76,8 132,5 38,5 200,5 55,7 172,5
Всього 1010,9 4959,6 9275,6 3948,7 490,6 4316,0 187,0
Складено та розраховано автором на підставі даних [9; 10]
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Завдяки змінам до податкового та бюджет-
ного законодавства у контексті децентралі-
зації надходження власних доходів місцевих 
бюджетів об’єднаних громад зросли більш ніж  
у 3 рази (на 3,9 млрд грн) порівняно  
з 2015 р. (з 1 млрд грн до 4,9 млрд грн у 2016 р.),  
у 2017 р. порівняно з попереднім 2016 р –  
на 4,3 млрд грн (+187%). Відповідно до стат- 
ті 64 Бюджетного кодексу України, ОТГ 
отримали 60% податку на доходи фізичних 
осіб (як такі, що створилися згідно із зако-
ном та перспективним планом формування 
територіальних громад). Надходження по-
датку на доходи фізичних осіб у 2017 р. ста-
новили 5,2 млрд грн (+5,157 млрд грн порів-
няно з 2015 р.), плати за землю – 1,4 млрд грн  
(+1,05 млрд грн), єдиного податку – 1,41 млрд грн  
(+1,13 млрд грн), акцизного податку з реалізації 
суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів (нафтопродуктів, тютюно-
вих та алкогольних виробів) – 709,1 млн грн  
(+92,6% порівняно з 2016 р.).

Загалом темпи зростання місцевих податків 
та зборів місцевих бюджетів у 2017 р. порівня-
но з 2016 р. (за рівнями бюджетів) демонстру-
ють позитивну динаміку (рис. 1).

За рахунок росту власних доходів бюдже-
тів об’єднаних територіальних громад по-
даткові доходи у розрахунку на одного жи-
теля ОТГ зросли з 700 грн до 2345 грн,  

з абсолютним приростом на 1645 грн. У про-
цесі фіскальної децентралізації також відбу-
ваються значні зміни щодо формування за-
лишків коштів загального фонду бюджетів 
об’єднаних територіальних громад України. 
Так, за період 2015–2016 рр. їхні обсяги зрос-
ли майже втричі і становили 1,1 млрд грн  
зі зростанням на 0,8 млрд грн (таблиця 3).

Висновки. Як можна бачити, найбільший до-
датний приріст серед рівнів місцевих бюджетів 
мають саме бюджети ОТГ як загалом, так і в роз-
різі окремих податків та податкових платежів.

Згідно з даними Міністерства фінансів і Мі-
ністерства регіонального розвитку України, 
власні доходи ОТГ зросли завдяки таким подат-
ковим надходженням, як:

– загальнодержавний податок на доходи фі-
зичних осіб, який було згідно з бюджетними 
змінами закріплено за бюджетами ОТГ у час-
тині 60%, що становив у 2016 р. 1,7 млрд грн;

– місцевий податок плати за землю, який 
включено згідно із податковими змінами 2015 р. 
до податку на майно, що становив у відповідно-
му році 558 млн грн зі зростанням на 58%;

– місцевий єдиний податок – в обся- 
зі 447 млн грн зі зростанням порівняно з 2015 р. 
на 57%;

– загальнодержавний акцизний податок 
з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів (нафтопродуктів, тютюнових та алко-

Рис. 1. Темп зростання місцевих податків та зборів місцевих бюджетів  
у 2017 р. проти 2016 р. (за рівнями бюджетів), у % та млн грн

 

Таблиця 3
Зміна залишку коштів загального фонду бюджетів  

об’єднаних територіальних громад України за 2015–2016 рр.
Показник / рік 01.01.2016 01.01.2017 2017/2016

Залишки коштів загального фонду місцевих бюджетів 
об’єднаних територіальних громад України, млрд грн 0,3 1,1 0,8

Складено та розраховано автором на основі [8]
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гольних виробів), який також було в певній 
частині закріплено за бюджетами місцево-
го самоврядування, що становив за 2016 р. 
368 млн грн зі зростанням проти попереднього 
року на 68%.

Можна дійти висновків про позитивну спря-
мованість вектору трансформаційних проце-
сів податкової системи України в умовах фіс-
кальної децентралізації. Зокрема, відбувається 
зростання доходів загального фонду об’єднаних 
територіальних громад та їхньої фінансової са-
мостійності.
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АДАПТАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ОПОДАТКУВАННЯ  
ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ ДО ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРАКТИКИ

ADAPTATION THE FOREIGN EXPERIENCE OF CORPORATE  
INCOME TAXATION TO DOMESTIC PRACTICE

АНОТАЦІЯ
Одним із найважливіших факторів економічного зростання 

країни є активна діяльність підприємств, які прагнуть макси-
мізувати свій прибуток, що можливо лише за умови існуван-
ня оптимальної системи оподаткування прибутку. У статті 
досліджено вітчизняну систему прибуткового оподаткуван-
ня підприємств. За результатами дослідження обґрунтовано 
необхідність посилення регулюючої ролі податку на прибуток 
підприємств в Україні. Проаналізовано досвід економічно- 
розвинених зарубіжних країн у сфері прибуткового оподатку-
вання підприємств та розглянуто можливість його запровад- 
ження у вітчизняній податковій практиці. Виявлено, що, крім 
суттєвого фіскального значення, податок на прибуток під-
приємств має широке застосування як регулятор соціально- 
економічних відносин у розвинутих зарубіжних країнах.

Ключові слова: податок на прибуток підприємств, зару-
біжний досвід, податковий кредит, регулюючий потенціал, фіс-
кальна ефективність.

АННОТАЦИЯ
Одним из важнейших факторов экономического роста стра-

ны является активная деятельность предприятий, стремящих-
ся максимизировать свою прибыль, что возможно лишь при 
условии существования оптимальной системы налогообложе-
ния прибыли. В статье исследована отечественная система 
подоходного налогообложения предприятий. По результатам 
исследования обоснована необходимость усиления регу-
лирующей роли налога на прибыль предприятий в Украине.  
Проанализирован опыт экономически развитых зарубежных 
стран в сфере подоходного налогообложения предприятий 
и рассмотрена возможность его внедрения в отечественной 
налоговой практике. Выявлено, что, кроме существенного 
фискального значения, налог на прибыль предприятий имеет 
широкое применение как регулятор социально-экономических 
отношений в развитых зарубежных странах.

Ключевые слова: налог на прибыль предприятий, зару-
бежный опыт, налоговый кредит, регулирующий потенциал, 
фискальная эффективность.

ANNOTATION
One of the most important factors in the economic growth of any 

country is the active activity of enterprises seeking to maximize their 

profits, which is possible only with the optimal system of taxation of 
profits. In our country, this issue can only be solved with the help of 
measures to reform the tax system, which will help to strengthen 
and improve the existing system of taxation, reduce tax pressure on 
business entities, which will lead to an increase in the competitive-
ness index of our country. Effective solution of this problem will help 
to increase the national economy, reduce its shadowing and increase 
investment attractiveness in general. The article deals with the do-
mestic system of corporate income tax and the main problems asso-
ciated with tax evasion schemes. It is noted that the corporate profit 
tax is one of the most important sources of revenues to the State 
Budget of Ukraine. According to the results of the study, the need to 
strengthen the regulatory role of the corporate profit tax in Ukraine 
was substantiated. The experience of economically developed fo- 
reign countries in the field of taxation of corporate profits is ana-
lyzed and the possibility of its introduction into the domestic tax prac-
tice is considered. In particular, the conclusion of the International  
Center for Policy Studies on the factors of the shadow economy of 
our country and the inefficient administration of taxes was conside- 
red. The article analyzes the impact of privileges on the distribution 
of tax evasion in individual countries, the comparative tax burden of 
Ukraine with other countries with a developed market economy, and 
reviews the direction of income from corporate income tax in various 
foreign countries. Considered an investment tax credit, which is an 
instrument for regulating the activities of enterprises. The advantages  
and disadvantages of granting an investment loan, as well as cer-
tain restrictions in its application, were highlighted. It was found that, 
besides a significant fiscal value, corporate income tax has a wide 
application as a regulator of social and economic relations in develo- 
ped foreign countries.

Key words: corporate income tax, foreign experience, tax 
credit, regulatory capacity, fiscal efficiency.

Постановка проблеми у загальному вигля-
ді. У сучасних економічних реаліях кожне під-
приємство прагне максимізувати свій прибуток. 
Для стимулювання підприємницької діяльності, 
забезпечення її стабільного розвитку необхідно 
створити оптимальну ефективну податкову сис-
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тему, яка б забезпечувала стабільні надходження 
до державного бюджету, при цьому не обтяжую-
чи підприємців. Це питання постає надзвичайно 
гостро, адже податок на прибуток підприємств 
може використовуватися і як дієвий інструмент 
збалансованого динамічного економічного зрос-
тання на засадах інноваційного розвитку, і як 
надійне джерело доходів державного бюджету.

Складні політичні та економічні умови, не-
стабільність та складність вітчизняного зако-
нодавства, значний податковий тягар на бізнес 
актуалізують необхідність вивчення особливос-
тей оподаткування прибутку підприємств не 
лише як потужного фіскального інструменту, 
але й з погляду його регулятивних функцій. 
У нашій країні можливості щодо використання 
податку на прибуток як регулюючого фактору 
дещо обмежені його великим бюджетним зна-
ченням, тому виникає необхідність досліджен-
ня зарубіжного досвіду оподаткування прибут-
ку підприємств із метою пошуку оптимальних 
для нашої країни напрямів удосконалення по-
рядку стягнення та адміністрування податку на 
прибуток підприємств.

Аналіз наукових публікацій з теми дослід- 
ження та виділення невирішених проблем. 
Проблематикою оподаткування прибутку під-
приємств займалися багато вітчизняних та за-
рубіжних вчених-економістів. Вагомий внесок 
у становлення теоретичних основ оподаткуван-
ня прибутку підприємств зробили: Л. Вальрас, 
У. Джевонс, А. Маршал, Д. Рікардо, А. Сміт. 
Серед вітчизняних учених-економістів слід від-
значити праці О. Василика, В. Вишневського, 
Н. Дороша, А. Крисоватого, О. Рудь та ін. Від-
даючи належне науковому доробку вказаних 
вчених, зауважимо, що нині в Україні ще не 
сформована адекватна сучасним потребам сус-
пільства та відповідна світовим стандартам мо-
дель оподаткування прибутку підприємств.

Метою статті є дослідження світового досві-
ду щодо стягнення податку на прибуток під- 
приємств та можливостей його адаптації до су-
часних реалій України.

Виклад основного матеріалу. Сучасний стан 
економіки нашої держави вимагає загострення 
уваги на проблемах оподаткування, формування 
розумного підходу до вирішення проблем подат-
кового навантаження на суб’єктів господарюван-
ня, зокрема стягнення податку на прибуток.

Податок на прибуток – це прямий загально-
державний податок, який є основним бюджето-
утворюючим податком, стягується з прибутку із 
джерелом походження з України та за її межа- 
ми і визначається шляхом коригування (збіль-
шення або зменшення) фінансового резуль-
тату до оподаткування (прибутку або збитку) 
[1, с. 34]. Платниками цього податку можуть 
бути як резиденти, так і нерезиденти.

У розвинутих зарубіжних країнах податок 
на прибуток підприємств активно використову-
ється як регулятор соціально-економічних від-
носин, який дає змогу здійснювати вплив на 

обсяги виробництва, конкурентоспроможність 
вітчизняних підприємств, інвестиційний клімат 
та економіку країни загалом. За його допомогою 
можна регулювати вибір тієї або іншої правової 
форми організації бізнесу; напрями розподілу 
прибутку (накопичення або споживання); роз-
поділ ресурсів між окремими сферами госпо-
дарської діяльності; вибір методів фінансування 
інвестицій; розподіл і перерозподіл ВВП; темпи 
економічного зростання на макрорівні [2, с. 282].

Водночас вітчизняний досвід оподаткування 
прибутку підприємств демонструє в основному 
фокусування на фіскальній ефективності податку  
на прибуток, а не на його регулюючому потенціалі.

Найбільше надходжень із податку на при-
буток здійснюється за рахунок приватних під-
приємств, а найменше – за рахунок банків та 
страхових компаній. Такі зміни зумовлені кри-
зою в країні, нестабільністю валюти та подат-
ковим тягарем. Деякі суб’єкти господарюван-
ня припинили свою діяльність, частина інших 
ухиляються від сплати податку шляхом зани-
ження прибутку чи пошуку «лазівок» у зако-
нодавстві. Варто зауважити, що з 2015 р. про-
стежується тенденція до зниження надходжень 
податку на прибуток до Державного бюджету 
України через застосування авансового меха-
нізму сплати податку, за яким розмір подат-
кового зобов’язання визначається з огляду на 
результати попередніх років. Сплату податку 
до бюджету зменшили підприємства усіх секто-
рів, окрім державного. Порівняно з 2017 роком 
обсяг скорочення у 2018 році становив 16,3%. 
Надходження податку підприємств державно-
го сектору показали позитивну динаміку, про-
демонструвавши незначне збільшення, а саме  
на 0,1 млрд грн, або на 3,2%. Як наслідок – 
вже у 2018 р. податок на прибуток посів третє 
місце в доходах бюджету, поступившись подат-
ку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та податку 
на додану вартість (ПДВ).

Слід зазначити, що податок на прибуток під-
приємств в Україні схожий із податком на при-
буток корпорацій у зарубіжних країнах. Питома 
вага корпоративного податку в доходах бюдже-
тів зарубіжних країн різна: в США коливається 
від 8% до 11% [3], до 5,5% у Франції та Німеч-
чині, до 11% у Великобританії [4]. Спрямування 
надходжень корпоративного податку у різних 
зарубіжних країнах відображено у табл. 1.

Регулюючу функцію податку на прибуток 
використовують шляхом застосування такого 
інструмента, як податкова ставка. Як відомо,  
в Україні використовується основна ставка по-
датку на прибуток, яка становить 18%. Для по-
рівняння розглянемо ставки податку на прибу-
ток підприємств у деяких країнах світу (табл. 2).

З табл. 2 видно, що ставки податку на прибу-
ток у зарубіжних країнах варіюються у межах 
від 9% до 55%. Це зумовлено цілями та на-
прямами податкової політики, яка реалізується  
у цих країнах. Зазначимо, що за період з 2015  
по 2018 р. найвища ставка податку на прибуток 
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була у США – 40%, найнижча в Угорщині – 9%.  
У значній частині країн світу ставка податку 
на прибуток за період дослідження була ста-
більною, наприклад у Австрії, Польщі, Білору-
сі, Китаї та Україні. Найнижча ставка податку 
на прибуток зафіксована в офшорних зонах. 
Наприклад, на острові Мен, Бермудських  
та Кайманових островах податок на прибуток 
становить 0% [6]. Проте саме там проводять-
ся найбільші махінації з грошовими коштами 
та матеріальними цінностями. Є країни, про 
які можна сказати, що вони є напівофшорами. 
Це Ліхтенштейн та Кіпр, де ставка податку на 
прибуток становить 12,5%. Такими низькими 
ставками ці країни залучають закордонні акти-
ви, через що вони стали осередком незаконно-
го бізнесу. Високі ставки застосовують країни 
з усталеною економічною моделлю, економічно 
сильні та з високим рівнем соціального забез-
печення населення. Ставка податку на прибу-
ток в Україні близька до ставки інших країн, 
які теж ще знаходяться на стадії розвитку.  
Було б раціонально подумати про зниження 
ставки податку на прибуток в Україні хоча б 
до рівня 15%, оскільки це могло б привести  
до розвитку бізнесу та виходу його з «тіні».

Міжнародний центр перспективних дослі-
джень наголошує на тому, що одним із чинни-
ків тінізації економіки нашої країни є неефек-
тивне адміністрування податку на прибуток 
підприємств, що часто створює додатковий тя-
гар для платників податків і приводить до схем 

ухиляння від звітності, включаючи корупцію. 
У платників податку часто складається вра-
ження, що сплачені гроші несправедливо та не-
ефективно витрачаються державою, що прово-
кує можливість ухилення від сплати податків.  
До того ж проблемою в Україні стало недо-
сконале розширення податкових пільг ще  
у 2011 році, внаслідок чого додаються зловжи-
вання з боку суб’єктів підприємницької діяль-
ності. Іншою важливою причиною залишається 
відсутність ефективних механізмів покарання 
за недотримання податкового законодавства, 
що створює додаткові стимули до мінімізації  
та ухилення від сплати податку на прибуток [7].

З метою дослідження світового досвіду оподат-
кування прибутку підприємств та можливостей 
його застосування в Україні розглянемо деталь-
ніше досвід деяких зарубіжних країн у кор- 
поративному оподаткуванні. Оскільки США  
є однією з найрозвиненіших країн світу, то 
вважаємо за доцільне почати дослідження ме-
ханізму прибуткового оподаткування в зару-
біжних країнах саме з цієї країни. Так, у США 
податок на прибуток корпорацій, який за пе-
ріод з 2015 по 2018 рр. становив близько 10% 
доходів федерального бюджету [8], заснований 
на шкалі прогресивних ставок, тобто податок 
на прибуток корпорацій стягується за шка-
лою: перші 50,0 тис. дол. – 15%, за подальші 
25,0 тис. дол. – 25%, і лише на суму, що пере-
вищує 75,0 тис. дол., – 35%. Податковим пе-
ріодом є рік. Але сплата здійснюється чотири 

Таблиця 2
Основні ставки податку на прибуток у деяких зарубіжних країнах за період 2015–2018 рр., %

Країни
Податок на прибуток

2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік
Австрія 25% 25% 25% 25%
США 40% 40% 40% 27%

Німеччина 29,72% 29,72% 29,79% 30%
Канада 26,5% 26,5% 26,5% 26,5%
Кіпр 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

Бельгія 33,99% 33,99% 33,99% 29%
Японія 33,86% 30,86% 30,86 30,86%
Китай 25% 25% 25% 25%

Польща 19% 19% 19% 19%
Угорщина 19% 19% 9% 9%
Білорусь 18% 18% 18% 18%

Словаччина 22% 22% 21% 21%
Джерело: складено на основі [6]

Таблиця 1
Спрямування надходжень корпоративного податку у зарубіжних країнах

Країна Спрямування
Німеччина, Іспанія, Греція, Ірландія, Канада Стимулювання інвестицій
Бельгія, Люксембург, Франція, Таїланд, Англія, Туркменістан Розвиток малого бізнесу
Португалія, Італія, Білорусь, Китай Розвиток депресивних територій
Німеччина, Японія, Росія Вирівнювання бюджетів різного рівня
Джерело: складено на основі [5]
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рази на рік. У цьому разі застосовуються оці-
ночні платежі. Суть їх полягає в тому, що під-
приємство попередньо оцінює можливі річні до-
ходи, витрати та пільги і визначає мінімальну 
суму платежу. Ця сума сплачується до бюдже-
ту рівними частками до 12 квітня, 12 червня  
і 12 грудня поточного року.

Наступним за обсягом ВВП у світі є Китай. 
Так, у Китаї основна ставка корпоративного по-
датку становить 25%. Проте є й більш низькі 
ставки податку для окремих галузей/секторів 
промисловості:

– для малих комерційних підприємств, якщо 
річний оподатковуваний дохід становить мен- 
ше 300 000 юанів та які страждають від стихій-
них лих, надають соціально значущі послуги 
(послуги з працевлаштування населення), став-
ка податку на прибуток знижена до 10%;

– для високотехнологічних підприємств, які 
займаються переробкою відходів, а також ви-
робничих підприємств інтегральних схем із за-
гальним обсягом інвестицій понад 8 млрд юа-
нів, ставка знижена до 15% [6].

Цікавим для вітчизняної практики, на нашу 
думку, є досвід Словаччини. Словаччина – країна, 
яка мала слабку економіку (дефіцит платіжного ба-
лансу сягав 9%, дефіцит державних фінансів – 6%)  
та корупцію (підприємства приватизувалися пе-
реважно на користь пов’язаних з урядом під- 
приємців). Однак вчасно проведені ефективні ре-
форми вивели економіку країни з кризи, і сьо-
годні Словаччина є досить розвиненою країною із 
стабільною економікою. Внаслідок проведеної по-
даткової реформи ставка податку на прибуток не-
залежно від доходу до 2016 року становила 22%,  
а у 2017–2018 рр. – 21%. Зокрема, було збільше-
но розмір неоподатковуваного доходу в 2,5 разу, 
внаслідок чого ефективна ставка податку змен-
шилася для найбідніших, залишаючись прогре-
сивною: найбідніші не платять нічого, багаті пла-
тять за ставкою 21% [9].

Позитивний досвід застосування регулюю-
чого потенціалу податку на прибуток має Ка-
нада. Так, у цій країні ставка корпоративного 
податку становить 26,5% та включає в себе 
федеральний податок – 15% та провінцій- 
ний – 11,5% [6]. Відмітимо, що у Канаді ши-
роко застосовується практика різноманітних 
пільг. Наприклад, податковий кредит застосо-
вується для компаній аерокосмічної, фарма-
цевтичної, комп’ютерної та телекомунікаційної 
галузей. Це сприяє залученню іноземних інвес-
тицій, стимулює розвиток науково-технічного 
прогресу та розвиток економіки загалом.

Ще однією особливістю корпоративного оподат-
кування зарубіжних країн є сплата мінімального 
корпоративного податку. Наприклад, в Австрії 
передбачається сплата в обов’язковому порядку 
мінімального корпоративного податку незалежно 
від результатів діяльності платника: для компа-
ній з обмеженою відповідальністю – 437,5 євро,  
акціонерних товариств – 875 євро за кожний 
минулий квартал, або 1750 і 3500 євро в рік 

відповідно. Для новостворених компаній розмір 
мінімального корпоративного податку протя-
гом першого року роботи знижений до 273 євро  
за квартал, або 1092 євро в рік. У разі отри-
мання компанією збитку сплата переноситься 
на майбутнє, до отримання прибутку. У США 
справляється альтернативний мінімальний по-
даток (АМП) з метою запобігання заниженню 
платниками з високим рівнем доходів податко-
вих зобов’язань шляхом зловживання пільгами, 
знижками і кредитами, тобто легалізованого 
ухилення від податків. Якщо АМП, нарахований 
на дохід, перевищує суми звичайних зобов’язань 
за податком, то платник має сплатити саме аль-
тернативний податок за ставкою 20%. Альтерна-
тивний мінімальний податок використовується 
як примус для тих, хто має право на численні 
пільги, платити хоч що-небудь.

Ще одним інструментом регулювання діяль-
ності підприємств, який активно використову-
ється у Великобританії, Франції, США, Канаді  
та низці інших країн, є інвестиційний податковий 
кредит (ІПК). ІПК являє собою відстрочку сплати 
податку на прибуток, що надається суб'єкту під-
приємницької діяльності на визначений термін з 
метою збільшення його фінансових ресурсів для 
здійснення інноваційних програм, з наступною 
компенсацією відстрочених сум у вигляді додат-
кових надходжень податку через загальне зрос-
тання прибутку, яке буде отримане внаслідок 
реалізації інноваційних програм [10]. Так, у Ве-
ликобританії підприємствам дозволено викорис-
товувати близько 10% корпоративного податку 
на інвестиції, що визначені законом. В Італії ІПК 
широко використовується для стимулювання роз-
витку південних регіонів. У Франції він викорис-
товується для стимулювання створення нових 
підприємств, у тому числі і для прискорення роз-
витку економічно відсталих регіонів. Крім того,  
у Франції компанії з видобутку нафти, природ-
ного газу та твердих матеріалів мають право на 
знижку з вимогою реінвестувати отримані засоби 
в ті ж самі галузі протягом 2 років (нафта і газ) 
або 5 років (тверді мінерали).

У такій схемі надання ІПК є свої переваги 
та недоліки, а також певні обмеження у засто-
суванні. Перевагою є надання значних пільг  
інноваційно-активним суб’єктам господарюван-
ня, недоліком – відсутність однозначного вирі-
шення проблеми вибору рівня витрат, щодо яко-
го визначається приріст інноваційних витрат, і, 
як наслідок, ускладнення адміністрування по-
датку на прибуток; відсутність з боку суб’єктів 
господарювання гарантій того, що вивільне-
ні кошти будуть використовуватись за цільо-
вим призначенням – на розвиток інноваційної  
діяльності. Обмеженням у застосуванні є те, 
що внаслідок спаду ділової активності в країні 
може скластися ситуація, коли суб’єкт госпо-
дарювання не зможе чи не захоче збільшува-
ти витрати на інноваційну діяльність, і стиму- 
люючі можливості цього виду ІПК можуть бути 
вичерпані.
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Висновки і пропозиції. На основі проведеного 
аналізу практики справляння податку на при-
буток підприємств в Україні та розглянутого до-
свіду зарубіжних країн у корпоративному опо-
даткуванні можна стверджувати, що механізм 
оподаткування прибутку підприємств в нашій 
країні потребує вдосконалення з метою підви-
щення регулюючої ролі цього податку. Оскіль-
ки в Україні податок на прибуток підприємств 
спрямований в основному лише на досягнення 
фіскальної достатності Державного бюджету, 
цілком зрозумілим є той факт, що вітчизняні 
підприємства зацікавлені в мінімізації прибут-
ку з метою зменшення податкового тягаря або 
взагалі вибирають шлях до тіньової економіки, 
що ще більше поглиблює кризу. У цьому кон-
тексті під час проведення податкових реформ 
в Україні слід зважати на те, що податок на 
прибуток підприємств не лише є фіскальним 
інструментом, а й має значний регулюючий по-
тенціал, сприяючи інноваційному розвитку та 
економічному зростанню.

За результатами проведеного дослідження 
зарубіжного досвіду оподаткування прибутку 
підприємств вважаємо за доцільне запропону-
вати такі заходи реформування податкової сис-
теми України:

– посилити контрольні заходи за сплатою 
податку на прибуток;

– створити стимули для місцевих органів 
влади в зацікавленості розвитку малого бізне-
су на їхніх територіях та встановити знижені 
ставки податку на прибуток підприємств для 
сектору малого бізнесу, адже це найбільш ди-
намічний елемент приватного підприємництва,  
що відіграє значну роль у створенні інновацій, 
розширенні виробництва та зростанні зайнятості;

– запровадити податкові пільги, як у Канаді 
та Китаї, для компаній, що належать до пріо-
ритетних галузей розвитку економіки України:  
в агропромисловому комплексі, машинобудівно-
му комплексі, переробній промисловості тощо, 
що буде сприяти залученню іноземних інвести-
цій, стимулювати розвиток науково-технічного 
прогресу та розвиток економіки загалом;

– встановити фіксований мінімальний кор-
поративний податок, як в Австрії та США, не-
залежно від результату діяльності та кількості 
пільг підприємств, що дасть змогу посилити 
фіскальну ефективність податку на прибуток;

– запровадити інвестиційний податковий 
кредит, що дасть змогу підприємствам вклада-
ти кошти в нове виробництво, а це сприятиме 
появі нових робочих місць та економічному 
зростанню.

Реалізація запропонованих заходів посилен-
ня фіскальної та регулюючої ролі податку на 
прибуток підприємств України, на наше пере-
конання, сприятиме зміцненню та вдоскона-
ленню чинної системи оподаткування, що дасть 
змогу зменшити податковий тиск на суб’єктів 
господарювання та приведе до підвищення ін-
дексу конкурентоспроможності нашої країни.
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ПРОБЛЕМИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УГОДИ 
ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

PROBLEMS OF THE TAX SYSTEM IN THE IMPLEMENTATION  
OF THE ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN UKRAINE  

AND THE EUROPEAN UNION

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено податкову систему України та змі-

ни, що відбулися з часів незалежності, виявлено проблеми,  
які перешкоджають позитивним результатам її функціонування 
та розвитку. Розглянуто ухилення від сплати податків та на-
слідки цього явища, обґрунтовано втрати бюджету від неспла-
ти податків. Проаналізовано стан контрабанди та тіньового 
сектору економіки та причини їх виникнення. Наголошено на 
важливості та необхідності проведення податкових реформ, 
ґрунтуючись на адаптації та трансформації податкової систе-
ми згідно з європейськими нормами та стандартами. Визначе-
но основні здобутки України після імплементації Угоди про асо-
ціацію між Україною та Європейським Союзом. Запропоновано 
шляхи усунення наявних проблем функціонування податкової 
системи України згідно з новими та діючими принципами.

Ключові слова: податки, податкова система, податкова 
реформа, податкові пільги, податкове законодавство.

АННОТАЦИЯ
В статье исследована налоговая система Украины и из-

менения, произошедшие со времен независимости, выявлены 
проблемы, которые препятствуют положительным результа-
там ее функционирования и развития. Рассмотрены уклоне-
ния от уплаты налогов и последствия этого явления, обоснова-
ны потери бюджета от неуплаты налогов. Проанализировано 
состояние контрабанды и теневого сектора экономики и при-
чины их возникновения. Подчеркнута важность и необходи-
мость проведения налоговых реформ, основываясь на адап-
тации и трансформации налоговой системы в соответствии  
с европейскими нормами и стандартами. Определены основ-
ные достижения Украины после имплементации Соглашения 
об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Пред-
ложены пути устранения имеющихся проблем функционирова-
ния налоговой системы Украины согласно новым и действую- 
щим принципам.

Ключевые слова: налоги, налоговая система, налоговые 
льготы, налоговая реформа, налоговое законодательство.

ANNOTATION
In this article studies the tax system of Ukraine. This article 

is relevant in our time, because Ukraine plans to become a full 
member of the European Union, and therefore should carry out 

appropriate reforms and stop the main problems of the develop-
ment of the tax system, as well as in the economy as a whole. The 
established tax system ensures efficient work of fiscal policy, as 
well as the direction of work of the state and business entities. With 
the help of taxes, the state can both stimulate the development 
of certain industries, by providing tax incentives, or by reducing 
tax rates, and restraining activities through increased tax burden. 
Despite the political situation in the country, Ukraine chose the 
path to integration and boldly pursued it by implementing reforms, 
analyzing the experience of the states that have recently joined 
the European Union, improving the functioning of state policy in 
general and certain sectors of the economy. Today, business enti-
ties feel the whole impact of changes and reforms in the direction 
of Ukraine's global intergovernmental engagement with the world. 
Problems have been identified that impede the positive results of 
its functioning and development. The tax evasion and the conse-
quences of this phenomenon are considered. Also here are the 
main schemes of tax evasion. Justifies the loss of budget from 
non–payment of taxes. An analysis of the state of smuggling and 
the shadow economy has been conducted. The analysis of these 
problems was carried out. The importance and necessity of tax re-
forms is emphasized, based on the adaptation and transformation 
of the tax system in accordance with European norms and stan-
dards. This article defines the main achievements of Ukraine after 
the implementation of the Association Agreement between Ukraine 
and the European Union. Here is an analysis of the tax burden in 
the countries of the European Union and the differences between 
its dimensions are revealed. The ways of elimination of existing 
problems of functioning of the tax system of Ukraine are suggested,  
taking into account the experience of European states and their 
level of tax burden and socio–economic development.

Key words: taxes, tax system, taxbenefits, tax reform, tax  
legislation.

Постановка проблеми. Інтеграційний процес 
України у світову глобалізацію потребує рефор-
мування соціально-економічної системи, для 
якої удосконалення та функціонування подат-
кової системи має важливе значення.
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Натепер суспільно-політична ситуація в кра-
їні привела до значних змін у соціально-еконо-
мічному розвитку держави і зумовила необхід-
ність чітко сформулювати напрями подальшого 
функціонування державної політики.

Сформована податкова система забезпечує 
ефективну роботу фіскальної політики, а також 
напрям роботи держави та суб’єктів господарю-
вання. За допомогою податків держава може  
як стимулювати розвиток певних галузей, на-
даючи податкові пільги чи зменшуючи ставки 
оподаткування, так і стримувати діяльність че-
рез збільшення податкового навантаження.

Будь-які позитивні зміни в функціонуванні 
податкової системи України можуть активізу-
вати подальший економічний розвиток і, як на-
слідок, підвищити рівень добробуту населення. 
Зважаючи на це, актуальність цієї теми є неза-
перечною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню податкової системи присвячено 
чимало наукових праць, багато аспектів цієї 
теми вивчено науковцями. Проте саме пробле-
ми функціонування є не досить дослідженими 
у наш час. Серед науковців цій проблематиці 
приділяли увагу Н.А. Вахновська, А.І. Крисо-
ватий, А.І. Луцик, А.М. Соколовська та інші.

Мета статті полягає в дослідженні основних 
проблем функціонування податкової системи 
України в умовах імплементації Угоди про асо-
ціацію між Україною та Європейським Союзом 
та пошук шляхів щодо їх усунення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У 2014 році Україна обрала курс інтеграції  
до ЄС, що підкреслив намагання трансформу-
вати соціально-економічну організацію загалом 
та визначив основні пріоритети розбудови сис-
теми макроекономічного регулювання зокрема. 
Україні потрібно створити сприятливі умови 
для виходу держави на міжнародну арену шля-
хом адаптації українських стандартів та зако-
нодавства до юридичних норм Європейського 
Союзу, які включають спільні принципи, цін-
ності та відповідну культуру [1].

Адаптація податкового законодавства – це пер- 
ший етап тривалого курсу наближення України 
до Європейського Союзу відповідно до критері-
їв, що висуваються щодо держав, які мають на-
мір приєднатися до нього [2].

У березні 1998 року в Україні розпочався 
процес адаптації, але саме у 2018 році цей про-
цес потребував додаткових стимулів.

Протягом 10 років Україна отримала певний 
досвід функціонування в умовах міжнарод-
них правил, а це дало змогу Україні відкрити 
ринки для іноземних інвесторів, впровадити 
реформи, які надали можливості та переваги 
для соціально-економічного розвитку, а також 
створити регуляторне середовище [3].

Оскільки саме ця адаптація впливає на 
створення фундаменту для адміністративної 
реформи в Україні, створення стимулу для 
здійснення економічних реформ, підвищення 

рівня життя населення, сприяння залученню 
іноземних інвестицій та розвитку зовнішньої 
торгівлі між Україною та ЄС , то зрозуміло, 
чому вона є настільки важливою для країни, 
що розвивається [2].

У 2019 році Україна в особі законодавчих, 
виконавчих та судових органів влади повинна 
покладатися не лише на технічну та грошову 
допомогу з боку ЄС, яка є потрібною і корис-
ною, а передусім на власні сили, фінансові та 
матеріальні ресурси, політичну волю та відпо-
відальність.

Для досягнення обраного курсу необхідно 
подолати основні проблеми податкової системи, 
які перекреслюють усі позитивні результати 
функціонування, такі як:

– неузгодженість та недосконалість податко-
вого законодавства;

– нераціональна система податкових пільг;
– низький рівень податкової культури;
– ухилення від сплати податків та зборів;
– контрабанда.
Перша проблема є ще з часів здобуття 

України незалежності, а саме з 1991 року, і, 
на жаль, залишається актуальною натепер. Це 
пояснюється тим, що протягом цього часу існу-
вало безліч нормативно-правових актів, законів 
та положень, які, з одного боку, ускладнюва-
ли розвиток податкової системи, а з іншого –  
не регулювали податкові відносини [4].

Основним нормативно-правовим актом, який 
регулює податкову систему загалом, є Податко-
вий Кодекс України, який чинний з 31 грудня 
2010 року. Він нівелював конфлікт інтересів дер-
жави, суб’єктів господарювання і населення [5].

Проте протягом 2011–2017 рр. вже вносили-
ся зміни більш ніж 110 разів, тобто основний 
принцип стабільності залишився декларатив-
ним. Вони стосувалися збільшення чи зменшен-
ня ставок оподаткування, механізмів розрахун-
ків, розширення бази оподаткування та інших 
дій у сфері оподаткування. Більшість змін впро-
ваджувалися раніше регламентованого періоду, 
тим самим порушуючи усі встановлені норми  
та межі законодавства.

Досить розповсюдженою проблемою є наяв-
ність нераціональної системи податкових пільг. 
Протягом 2010–2017 рр. було надано близько 
2 тис. пільг, приводять до мільярдних втрат бю-
джету. Саме їх наявність створює певні конку-
ренті переваги для окремих галузей економіки 
або ж юридичних чи фізичних осіб, порушую-
чи при цьому принцип рівності оподаткування, 
посилюючи податкове навантаження на зако-
нослухняних платників податків, а також сти-
мулює розвиток тінізації, який у 2018 році ста-
новив 32% ВВП [6].

Ще однією проблемою є низький рівень по-
даткової культури населення. Слід зазначити, 
що це є наслідком усіх вищезгаданих проблем, 
які викликають недовіру у платників податків, 
що, відповідно, не створює умов для стимулю-
вання населення і суб’єктів господарювання  
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до сплати податків і зборів, а це впливає на ріст 
тіньового сектору економіки, податкового боргу 
та приводить до значних втрат бюджету [7].

Причиною наступної проблеми є те, що плат-
ники податків не досить усвідомлюють вигоду 
від споживання усіх благ, які фінансуються за 
рахунок податкових надходжень, а також не-
стабільність як економічної, так і політичної 
ситуації в країні. Ухилення від сплати податків 
спричинене насамперед нерівномірністю подат-
кового навантаження та нестабільністю україн-
ського законодавства [8].

У 2018 році втрата від несплати подат-
ків і зборів становила близько 140 млрд грн.  
Це наслідок відсутності або ж малоефективно-
го контролю з боку податкових органів влади, 
а це сприяє обмеженню витрат і виникненню 
дефіциту.

Основними схемами уникнення від сплати 
податків є [9]:

– податкові гавані, або офшорні зони – втра-
ти бюджету становлять на рік 50–65 млрд грн, 
тобто майже половина контрактів є «непрями-
ми», які проходять через офшори.

– порушення митних правил, незаконне ви-
робництво та індустрія «конвертаційних цен-
трів» – це насамперед контрабанда, «сірий 
імпорт», виробництво безакцизних товарів та 
сільськогосподарської продукції. Загалом втра-
ти бюджету становлять на рік 47–97 млрд грн;

– зловживання спрощеною системою оподат-
кування – це пов’язане з тим, що всі ті «при-
ватні підприємці», які по суті є найманими 
працівниками, повинні були б сплачували по-
даток на доходи фізичних осіб замість єдиного 
податку та фіксованого соціального внеску, які 
вони сплачують зараз, а тому втрати бюджету 
становлять на рік 2,5–5 млрд грн.

Аналізуючи рівень податкового наванта-
ження в Україні та країнах Європейського Со-
юзу, варто зазначити про суттєві відмінності.  
Так, зокрема, високий рівень податкового на-
вантаження приводить до зменшення еконо-
мічної активності, відпливу капіталу за кордон  
та сповільнення росту ВВП.

Це спричинене різницею в підходах щодо 
встановлення виду і розміру податкових ставок, 
економічним розвитком країн, а також обся-
гом валового внутрішнього продукту. Середній 
рівень податкового навантаження в ЄС стано- 
вить 40% [10].

Відповідно до даних щорічних досліджень 
податкових систем 190 країн світу під на-
звою «Paying Taxes», у 2018 році Україна по-
сіла 43 місце, у 2017 році була на 84 місці,  
а у 2014 році – на 164 місці. Тобто спостерігаєть-
ся позитивна тенденція як у розвитку податко-
вої системи загалом, так і в адаптації податко-
вого законодавства до європейських стандартів. 
Причиною цього є зменшення ставки оподатку-
вання ЄСВ (з 42% до 22%), ставки податку на 
прибуток, податку на доходи фізичних осіб та 
інших податків, а також пристосування необ-

хідних заходів із метою поступового досягнен-
ня відповідності з технічними регламентами ЄС  
та системами стандартизації, метрології, акре-
дитації, робіт з оцінки відповідності та рин-
кового нагляду ЄС і дотримання принципів та 
практик, викладених у чинних Рішеннях та Ре-
гламентах ЄС [11].

Ще з однією проблемою Україна стикну-
лась ще у 1991 році. Це проблема контрабанди, 
особливо в прикордонних районах та портах.  
На поширення такого незаконного перевезення 
впливає різниця економічного розвитку і еко-
номіко-політичної ситуації України та сусідніх 
європейських країн, а також корупція держав-
них органів України та неефективні дії відпо-
відних органів з боротьби з контрабандою.

Контрабанда – це не тільки незаконне пере-
везення товарів. Сюди також включається мані-
пуляції з митною вартістю товарів, перерваний 
транзит, комерційні посилки, відсутність конт- 
ролю ланцюжка продажу імпортних товарів [12].

Аналіз стану боротьби з контрабандою 
свідчить про те, що, незважаючи на усі спро-
би та заходи з боку органів виконавчої вла-
ди зупинити це, вона далі поширюється, ще 
з більшими негативними наслідками як для  
соціально-економічного розвитку загалом, 
так і для теперішнього стану економіки, під-
риваючи криміногенну ситуацію в країні.

Лідируюче місце посідає незаконне пере-
везення тютюнових виробів, адже це великий 
бізнес у прикордонних районах країни. Осно-
вним піком контрабанди були 2015–2016 роки. 
Протягом цього періоду незаконне перевезен-
ня українських сигарет в ЄС зросло більш ніж  
у 10 разів і сягнуло 5,8 млрд штук.

Основною причиною цього явища стало зне-
цінення національної валюти [13].

Серед основних здобутків від укладення Уго-
ди про асоціацію між Україною та Європей-
ським Союзом загалом можна виділити:

– розширення дохідної частини державного 
бюджету. З урахуванням міжнародного досві-
ду функціонування зони вільної торгівлі ко-
роткострокова втрата бюджетних надходжень  
у зв’язку з лібералізацією митних тарифів буде 
компенсована за рахунок зростання інших ста-
тей бюджетних надходжень за рахунок вну-
трішніх податків;

– прискорення темпів економічного зростан-
ня. Додаткове зростання в основному за рахунок 
таких видів економічної діяльності, як сільське 
господарство та харчова промисловість, текс- 
тильна та шкіряна промисловість, металургія 
та оброблення металу, транспортні послуги;

– заохочення прямих іноземних інвестицій  
в Україну: створення поглибленої та всеосяжної 
угоди про вільну торгівлю (ЗВТ+) з ЄС стане 
потужним додатковим аргументом на користь 
прямих іноземних інвестицій у виробництво 
товарів чи послуг, орієнтованих на експорт  
до країн ЄС, використовуючи наявні конку-
рентні переваги української економіки;
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– покращення ділового та інвестиційного 
клімату для національних бізнес-операторів: 
процес адаптації законодавства в межах погли-
бленої та всеосяжної угоди про вільну торгівлю 
та підвищення якості його імплементації мати-
ме результатом покращення умов для ведення 
бізнесу в Україні загалом [14].

Висновки. Для усунення наявних проблем 
функціонування податкової системи доцільно 
провести заходи для підвищення податкової 
культури і водночас скоротити масштаби ухи-
лення від сплати податків. Для цього необхід-
но здійснити трансформацію на електронний 
документообіг, забезпечити прозорі і зрозумілі 
правила оподаткування, удосконалити форму 
електронного кабінету за всіма видами податків 
для платників та спростити форми податкової 
звітності. Проте найголовніше – це адаптація 
та удосконалення податкового законодавства, 
адже без цього усі вищезгадані шляхи вирішен-
ня будуть неефективними.

Також необхідно переглянути пільги та вод-
ночас провести заходи щодо їх скорочення, 
зменшити корупцію в державних органах вла-
ди, легалізувати тіньовий сектор економіки та 
посилити відповідальність за порушення подат-
кового законодавства.

Очевидно, що потрібно зменшувати при-
вабливість контрабандного бізнесу в Украї-
ні. Адже зараз на незаконному перевезен-
ні наживаються всі: і працівники митниці,  
і контрабандисти, і постачальники безакциз-
них сигарет.

Вважається, що українці не займалися би 
контрабандою, якщо змогли б отримувати висо-
кі заробітні плати та мати високий рівень доб- 
робуту. З одного боку, бізнес зараз не може га-
рантувати українцям зарплати порівняно з єв-
ропейськими, а з іншого – лише робочі місця  
з високим заробітком зможуть викорінити неза-
конне перевезення.

Це все приведе до збільшення надходжень до 
бюджету і водночас до підвищення рівня добро-
буту населення та соціально-економічного роз-
витку країни.

Отже, інтеграційний курс України в євро-
пейську спільноту буде однозначно важким, 
із безліччю перешкод, оскільки кардинальна 
трансформація податкової системи в Україні 
неможлива через відсутні реальні умови здій-
снити відчутне і швидке зниження податково-
го навантаження, відсутність умов для запобі-
гання ухилення від сплати податків, а також 
невпевненість у залученні вивільнених коштів  
у виробничі потреби.

Україна досягла значного прогресу в набли-
женні свого законодавства до законодавства 
ЄС у сфері податків. Попереду багато роботи, 
спрямованої на забезпечення належного запро-
вадження цих змін, проте, впроваджуючи ре-
форми та здійснюючи відповідні заходи, можна 
отримати економічний та соціальний розвиток 
на рівні європейських країн.
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РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН  
І ПОДАТКОВІ АСПЕКТИ СТИМУЛЮВАННЯ

SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN UKRAINE: CURRENT STATE  
AND TAX ASPECTS OF STIMULATION

АНОТАЦІЯ
У статті встановлено, що під фіскальне стимулювання роз-

витку за допомогою спрощеної системи оподаткування в Укра-
їні через наявність різних критеріїв для віднесення суб’єктів 
підприємництва до малого бізнесу не підпадають від 22%  
до 38% суб’єктів малого підприємництва. Також у резуль-
таті комплексного аналізу законодавства України виявлено 
фіскальні перешкоди для розвитку малого бізнесу в Україні,  
а саме дискримінаційні норми щодо суб’єктів малого підпри-
ємництва під час використання інструментів боргового фінан-
сування у вигляді необхідності сплати податку на прибуток  
за користування позиковими коштами для суб’єктів малого 
підприємництва на загальній системі оподаткування та довго-
строкового користування кредитом та поворотною фінансовою 
допомогою для суб’єктів малого підприємництва на спрощеній 
системі оподаткування.

Ключові слова: малий бізнес, спрощена система опо-
даткування, критерії для віднесення суб’єктів підприємництва  
до малого бізнесу, фіскальне стимулювання, інструменти бор-
гового фінансування.

АННОТАЦИЯ
В статье установлено, что из-за наличия различных крите-

риев для отнесения субъектов предпринимательства к малому 
бизнесу под фискальное стимулирование развития с помощью 
упрощенной системы налогообложения в Украине не подпа-
дают от 22% до 38% субъектов малого предпринимательства.  
В результате комплексного анализа законодательства Укра-
ины обнаружены фискальные препятствия для развития 
малого бизнеса в Украине – дискриминационные нормы  
в отношении субъектов малого предпринимательства при 
использовании инструментов долгового финансирования  
в виде необходимости уплаты налога на прибыль за пользо-
вание заемными средствами для субъектов малого предпри-
нимательства на общей системе налогообложения и долго-
срочного пользования кредитом и финансовой помощью для 

субъектов малого предпринимательства на упрощенной сис- 
теме налогообложения.

Ключевые слова: малый бизнес, упрощенная система 
налогообложения, критерии отнесения субъектов предприни-
мательства к малому бизнесу, фискальное стимулирование, 
инструменты долгового финансирования.

ANNOTATION
The slow increase in the share of the small business sector 

in the production of GDP and employment indicates insufficient 
development of this segment: the share of small business in 
Ukraine’s GDP is less than 25%, the share in employment is about 
32–36%; small business is 99% of the total number of business 
entities, some of which (about 25%) are inactive. Also, in Ukraine 
there is a significant predominance of small businesses in the field 
of trade (from 50% to 60%) and in the service industries (about 
34%). The article establishes that fiscal stimulation of development 
through the simplified taxation system in Ukraine, due to the pres-
ence of various criteria for classifying business entities as small 
business for state accounting purposes and for the purpose of 
stimulating small business development, does not cover from 22% 
to 38% small businesses. Therefore, the criteria for classifying the 
entrepreneur as a small business should be modified and the only 
legally defined: all small business entities should fall under the sim-
plified taxation system. The realization of the economic potential  
of small enterprises depends largely on the possibilities of financ-
ing them, including the debt one, and it is the lack of access of 
small and medium-sized enterprises to banking resources that 
usually explains the weak development of private entrepreneur-
ship in Ukraine. As a result of a comprehensive analysis of the 
Ukrainian legislation, fiscal obstacles to the development of small 
business in Ukraine were discovered, namely, discriminatory rules 
for small businesses when using debt financing instruments, like 
the need to pay income tax for using borrowed money for small 
businesses with the general taxation system and for long-term 
use of credit and repayable financial aid for small businesses with  
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a simplified system of taxation. The improvement of the simplified 
tax system in Ukraine also implies the need to link the tax liabilities 
of small businesses of the third group with the results of their ac-
tivities. Therefore, in terms of the complexity of controlling incomes 
and the ineffectiveness of turnover taxation (proceeds from the 
sale of goods and services), it is necessary to transfer to calcu-
lating the amount of tax for the third group small businesses using  
an indicators system.

Key words: small business, simplified tax system, criteria for 
classifying entrepreneurs as small business entities, fiscal stimula-
tion, debt financing instruments.

Постановка проблеми. Малий та середній 
бізнес посідає значну питому вагу в основних 
макроекономічних показниках, зокрема, розви-
нутих країн, тому сприянню його розвитку у 
світі надається велике значення. У розвинених 
країнах на малий бізнес припадає до 90–95% 
усіх підприємств і до 20–60% валового націо-
нального продукту. За даними ООН, загалом на 
малих та середніх підприємствах залучено по-
над 50% економічно активного населення, зо-
крема в США понад 50%, в Японії понад 70%, 
в європейських країнах – 50–80% [1, с. 6]. 
В Україні, як і в розвинутих країнах світу, по-
треба підтримки малого бізнесу визнана на за-
конодавчому рівні [2; 3], з метою стимулювання 
розвитку малого бізнесу ще в 1999 році введено 
спрощену систему оподаткування, проте повіль-
не підвищення частки сектора малого бізнесу у 
виробництві ВВП і зайнятості свідчить про не-
достатній розвиток цього сегменту.

Аналіз останніх досліджень. Проблемам 
розвитку малого підприємництва в Україні,  
дослідженням окремих аспектів європейського 
досвіду, регіональних особливостей розвитку 
малого бізнесу присвячено праці: О. Баранов-
ського, З. Варналія, Л. Воротіної, П. Колісні-
ченко, Ю. Ольвінської, Н. Тарасевич, М. Стег-
ней, Г. Толмачової, О. Якушевої та ін. Превагам 
та недолікам спрощеної системи оподаткування 
присвячено праці Д. Деми, В. Дубровського, 
В. Кмітя, А. Крисоватого, О. Гетьман, Ю. Іва-
нова, М. Слатвінської, В. Черкашина та ін.

Як зазначають вітчизняні дослідники  
[4; 5, с. 11; 6, с. 43], розвиток малого та серед-
нього бізнесу в Україні гальмується низкою 
проблем: постійною зміною податкового зако-

нодавства; податковим тиском на ці категорії 
суб’єктів, складністю доступу до кредитних ре-
сурсів; відсутністю достатньої кваліфікації ка-
дрів; наявністю адміністративних бар’єрів тощо. 
Державна політика України у секторі малого 
бізнесу протягом останнього десятиліття харак-
теризується приділенням значної уваги знижен-
ню адміністративно-регуляторних бар’єрів під- 
приємницької діяльності. Проте сумарному 
впливу складного і часто суперечливого подат-
кового законодавства та регуляторних актів 
України на розвиток малого бізнесу приділяєть-
ся недостатньо уваги.

Метою дослідження є виявлення фіскаль-
них перешкод для розвитку малого бізнесу  
в Україні та вдосконалення системи спрощеного 
оподаткування шляхом обґрунтування необхід-
ності зміни критеріїв віднесення суб’єкта під-
приємництва до малого бізнесу та до платників 
єдиного податку.

Виклад основного матеріалу. У більшості 
держав інструменти податкової політики, орі-
єнтовані на підтримку та розвиток малого біз-
несу, є дуже різноманітними та відображають 
національні особливості господарювання: по-
літика мінімального втручання і нейтралітету 
щодо малих підприємств (наприклад, Австрія, 
Ісландія, Швеція і Норвегія); оподаткування до-
ходу самозайнятих осіб за нижчими ставками, 
аніж інших суб’єктів господарювання (Бель-
гія); пільги для новостворених учасників рин-
ку (Франція); спеціальні норми амортизацій-
них відрахувань, створення резервів прибутку,  
що не оподатковуються, інвестиційні надбавки, 
які виплачуються податковими установами (Ні-
меччина) [4, с. 28] тощо.

Спрощена система оподаткування (ССО)  
в Україні – це особливий механізм справляння 
податків і зборів, що встановлює заміну спла-
ти окремих податків і зборів на сплату єдино-
го податку [7, ст. 291]. Перевагами спрощеної 
системи оподаткування діяльності суб’єктів ма-
лого підприємництва є: звільнення від сплати 
окремих податків, зокрема податку на прибу-
ток, податку на доходи фізичних осіб, податку 
на додану вартість, земельного податку тощо; 
надання права вибору сплати ПДВ; спрощення 

Таблиця 1
Критерії поділу суб’єктів підприємництва за розмірами в Україні

Суб’єкти підприємництва 
(фізичні особи-підприємці, 

юридичні особи) за розміром

Господарський кодекс України Закон України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні»

Кількість 
працівників Річний дохід

Чистий дохід 
від реалізації 

продукції (товарів, 
робіт, послуг)

Балансова 
вартість активів

Суб’єкти мікропідприємства до 10 осіб до 2 млн євро до 700 тис. євро до 350 тис. євро
Суб’єкти малого підприємства 
(МП) до 50 осіб до 10 млн євро до 8 млн євро до 4 млн євро

Суб’єкти середнього підприємства до 250 осіб до 50 млн євро до 40 млн євро до 20 млн євро

Великі підприємства понад 250 осіб понад 50 млн євро понад 40 млн євро понад 20 млн євро



333Приазовський економічний вісник

бухгалтерського обліку та фінансової звітнос-
ті; необов’язковість використання реєстраторів 
розрахункових операцій. З часу запровадження 
ССО зазнавала неодноразових змін, які стосува-
лися ставок єдиного податку, порядку його на-
рахування, переліку податків, які замінялися 
єдиним податком, критеріїв надання підприєм-
ствам та фізичним особам-підприємцям права 
на використання ССО.

У правовому полі Україні немає терміна 
«малий бізнес» (Small Business), тому до мало-
го бізнесу слід зараховувати суб’єктів підпри-
ємницької діяльності (СПД), що підпадають під 
критерії визначення суб’єктів малого підпри-
ємництва у Господарському кодексі України  
[8, ч. 3 ст. 55] та Законі України «Про внесен- 
ня змін до Закону України «Про бухгалтер-
ський облік та фінансову звітність в Україні»  
від 05.10.2017 р. № 2164-VIII [9, ст. 2] (табл. 1).

Зазначені у чинному законодавстві обмежен-
ня за обсягом річного обороту гармонізовано з 
директивами ЄС, але за наявних умов, на думку 
дослідників [10, с.6], яку ми поділяємо, в Украї- 
ні вони є завеликими.

Згідно з рекомендаціями Європейської Комі-
сії, з метою визначення компаній, що, будучи 
малими і середніми, можуть отримати допомогу 
за програмами ЄС, усі європейські країни-учас-
ниці ЄС під час визначення малих підприємств 
дотримуються кількісного показника зайнятос-
ті, який не повинен перевищувати 49 осіб (се-
редніх підприємств – до 250 осіб), та річного 
товарообігу, що не перевищує €50 млн (або ва-
люта балансу не може перевищувати €43 млн). 
Існування цих вартісних критеріїв зумовлено 
необхідністю охоплення програмами фінансової 
допомоги ЄС якомога ширшого спектру мало-
го бізнесу, середній річний товарооборот яких 
є набагато нижчим від граничного показника. 
Відповідно до розрахунків, проведених [11]  
на підставі звіту Європейської Комісії з пи-
тань підприємництва та промисловості, річний 
товарооборот, що здійснює у середньому одне 
мале підприємство, становив: у Великій Бри-
танії €3,7 млн, у Німеччині €2,5 млн, у Іспанії 
€2,7 млн, у Італії €3,4 млн та у Франції €4,4 млн. 
По середніх підприємствах цей же показник 
склав у цих країнах відповідно €26,4 млн, 
€19,6 млн, €18,9 млн, €27 млн та €24,1 млн [11] .

Як відзначають вітчизняні науковці 
[12, с. 257–258], критерії віднесення суб’єктів під-
приємництва в Україні в частині кількості праців-
ників є істотно жорсткішими, ніж у розвинутих 
країнах: у групу малих і середніх підприємств в 
економічно розвинених країнах входять підпри-
ємства, які в Україні належать до групи великих.

За офіційною статистикою, малий бізнес  
в Україні (малі підприємства та малі фізичні- 
особи підприємці), як і в розвинутих краї-
нах, становлять 99% від загальної кількості 
суб’єктів підприємницької діяльності, части-
на з яких (близько 25%) не здійснює підпри-
ємницької діяльності (є неактивними) [13].  

На відміну від розвинутих країн, частка малого 
бізнесу у ВВП України становить менше 25%, 
частка у зайнятості – близько 32–36% (табл. 2).

Найбільш чисельною групою малого бізнесу 
в Україні є фізичні-особи підприємці (ФОП), 
частка яких у загальній кількості суб’єктів гос-
подарювання становить від 77% до 84% про-
тягом останніх років. Частка найманого пер-
соналу у ФОП не перевищує 10–13% [14], що 
свідчить про те, що ФОП в основному виконує 
функцію лише самозайнятості. Про це свідчить 
також і щорічне зниження кількості праців-
ників суб’єктів малого бізнесу від 3% до 15% 
протягом 2013–2015 років за одночасного зрос-
тання протягом цих років кількості суб’єктів 
малого бізнесу (табл. 2).

У країнах Європи розподіл суб’єктів малого 
бізнесу за галузями є більш рівномірним, ніж в 
Україні (рис. 1): в Україні на галузь торгівлі при-
падає від 51% до 60% суб’єктів малого бізнесу, 
а в ЄС –21%, на промисловість – лише 6%, а в 
ЄС – 18%; на будівництво лише 2%, а в ЄС – 13%; 
на транспорт і зв’язок – лише 5%, у ЄС – 14%; 
на сільське господарство – лише 2%, в ЄС – 11% 
[15, с. 497].

Значне переважання суб’єктів малого бізне-
су в галузі торгівлі (від 50% до 60%) та галузях 
сфери послуг – близько 34%; низька питома вага 
малого бізнесу у ВВП та зайнятості дає підстави 
низці вітчизняних дослідників стверджувати, 
що система спрощеного оподаткування є неефек-
тивною, створює більше загроз, ніж позитивно-
го економічного ефекту: «єдиноподатники» не 
створюють доданої вартості, а лише мінімізують 
оподаткування власних доходів; ухиляються від 
сплати податку з доходів фізичних осіб (най- 
маних працівників), не оформляючи трудових 
відносин з ними [16, с. 286]; крупні компанії 
розпорошують свій бізнес шляхом оформлення 
власних об’єктів діяльності на спрощену систе-
му оподаткування, в результаті бюджет недо-
отримує податкові надходження від сплати по-
датку на прибуток підприємств [16, с. 286–287].

Слід відзначити, що критерії віднесення 
суб’єктів підприємництва до малого бізнесу  
в Україні є різними для цілей державного об-
ліку (складається на основі фінансової звітності 
суб’єктів підприємництва згідно з законом [9]) 
та для стимулювання розвитку малого бізне-
су згідно з Податковим кодексом [7]. До плат-
ників єдиного податку [7, ст. 291] відносяться: 
першої групи (ставка 10% розміру прожитково-
го мінімуму) – ФОП, які здійснюють виключно 
роздрібний продаж товарів з торговельних місць 
на ринках / провадять господарську діяльність 
з надання побутових послуг населенню, не ви-
користовують працю найманих осіб, обсяг до-
ходу протягом календарного року не перевищує 
300 тис. грн; другої групи (ставка 20% розміру 
мінімальної заробітної плати) – ФОП, які здій-
снюють виробництво та продаж товарів / діяль-
ність у сфері ресторанного бізнесу / діяльність  
з надання послуг (у тому числі побутових) 
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платникам єдиного податку та/або населенню,  
до 10 осіб перебуває з ними у трудових відноси-
нах, обсяг доходу протягом календарного року не 
перевищує 1,5 млн грн; третьої групи (ставка 3%  
доходу – якщо особа є платником ПДВ; 5% до-
ходу – якщо особа не є платником ПДВ) – юри-
дичні особи та ФОП, які використовують працю 
найманих осіб (кількість осіб, які перебувають  
з ними у трудових відносинах, не обмежена), об-
сяг доходу протягом календарного року не пере-
вищує 5 млн грн; четвертої групи (об’єктом опо-
даткування є площа сільськогосподарських угідь, 
базою оподаткування є нормативна грошова оцін-
ка одного гектара) – сільськогосподарські товаро-
виробники, у яких частка сільськогосподарсько-

го товаровиробництва за попередній податковий 
(звітний) рік дорівнює або перевищує 75%.

Наявність різних критеріїв для визначення 
суб’єктів малого підприємництва приводить 
до того, що від 15% до 35% суб’єктів мало-
го підприємництва – ФОП та від 51% до 57% 
суб’єктів малого підприємництва – юридичних 
осіб протягом 2014–2018 років не підпадає під 
фіскальне стимулювання розвитку за допомо-
гою спрощеної системи оподаткування (рис. 2).

Таким чином, якщо формально малий бізнес 
і становить 99% всіх СПД в Україні, то фіскаль-
ному стимулюванню в Україні підлягає від 62%  
(у 2014 році) до 78% (у 2017 році). А з ура-
хуванням того, що частина «єдиноподатників» 

Таблиця 2
Показники роботи малого бізнесу в Україні протягом 2012–2017 рр.

Показники 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Кількість суб’єктів підприємництва, одиниць

Всього СПД, в т. ч. 1600127 1722070 1932161 1974318 1865530 1805059
малі підприємства 344048 373809 324598 327814 291154 322920
ФОП, з них 1235192 1328743 1591160 1630878 1559161 1466803
середні 361 351 712 307 281 317
малі 1234831 1328392 1590448 1630571 1558880 1466486
Питома вага ФОП, % 77,2 77,2 82,4 82,6 83,6 81,3
Річний темп приросту ФОП, % -6,8 7,6 19,7 2,5 -4,4 -5,9
Малий бізнес 1578879 1702201 1915046 1958385 1850034 1789406
Питома вага малого бізнесу, % 98,7 98,8 99,1 99,2 99,2 99,1
Річний темп приросту малого 
бізнесу, % -6 7,8 12,5 2,3 -5,5 -3,3

Кількість суб’єктів малого бізнесу 
на 10 тис. осіб наявного населення, 
одиниць

275 296 374 385 369 349

Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (млн грн)
Всього, в т. ч. 4459818,8 4334453,1 4459702,2 5556540,4 6726739,8 8312271,9
малі підприємства 672653,4 670258,5 705000,5 937112,8 1177385,2 1482000,7
ФОП, з них 256649,2 284238,1 289042,3 397473,3 489204,6 604336,7
середні 13015,4 20778,9 12742,7 15612,0 14607,8 18538,2
малі 243633,8 263459,2 276299,6 381861,3 474596,8 585798,5
Питома вага ФОП, % 5,8 6,6 6,5 7,2 7,3 7,3
Річний темп приросту ФОП, % -8,3 21,5 10,7 1,7 37,5 23,1
Малий бізнес 916287,2 933717,7 981300,1 1318974,1 1651982 2067799,2
Питома вага малого бізнесу, % 20,5 21,5 22 23,7 24,6 24,9
Річний темп приросту малого 
бізнесу, % 13,4 1,9 5,1 34,4 25,2 25,2

Кількість найманих працівників, тис. осіб
Всього, в т. ч. 8620,3 8279,4 7100,0 6437,6 6461,9 6575,9
Малі підприємства 1951,6 1891,8 1583,0 1466,3 1505,9 1562,4
ФОП, з них 1042,7 993,8 907,0 659,5 748,0 861,3
середні 43,6 41,7 69,2 27,7 26,8 30,4
малі 999,1 952,1 837,8 631,8 721,2 830,9
Питома вага ФОП, % 12,1 12 12,8 10,2 11,6 13,1
Річний темп приросту ФОП, % 3,6 -0,3 -4,7 -8,7 -27,3 13,4
Малий бізнес 2950,7 2843,9 2420,8 2098,1 2227,1 2393,3
Питома вага малого бізнесу, % 34,2 34,3 34,1 32,6 34,5 36,4
Річний темп приросту малого 
бізнесу, % 0,1 -2,8 -3,6 -14,9 -13,3 6,1

Найманий персонал у ФОП, % 11,8 11,7 12,4 10,0 11,3 12,8
Джерело: побудовано на основі [15]
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Рис. 1. Структурна динаміка розподілу суб’єктів малого підприємництва  
за галузями національної економіки у 2012–2017 рр.

Джерело: побудовано на основі [15]
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Джерело: побудовано на основі [17; 18]
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(біля 25%) не здійснює підприємницької ді-
яльності (є неактивними) [13], то під фіскаль-
не стимулювання підпадають лише від 46%  
у 2015 році до 60% у 2018 році суб’єктів малого 
бізнесу. Тому критерії віднесення суб’єкта під-
приємництва до малого бізнесу мають бути змі-
неними і єдиними законодавчо визначеними: 
всі суб’єкти малого підприємництва мають під-
падати під систему спрощеного оподаткування.

Також практика реалізації норм Податко-
вого кодексу засвідчує певні суперечності із 
задекларованою підтримкою малого бізнесу. 
Як відомо, основна сума отриманого суб’єктом 
підприємництва фінансового кредиту (сума 
кредиту без урахування процентів) не вклю-
чається ні до складу доходів при отриманні, 
ні до складу витрат періоду при поверненні 
фінансового кредиту, а отже, не бере участі  
у визначенні об'єкта оподаткування податком 
на прибуток, а сама операція отримання / по-
вернення кредиту не відображається у податко-
вому обліку позичальника. Податкові наслідки 
від використання цього інструменту боргового 
фінансування виникають лише щодо процен-
тів за фінансовим кредитом, які беруть участь  
у визначенні об’єкта оподаткування податком 
на прибуток.

Нараховані проценти за користування фі-
нансовим кредитом (а також та інші витрати 
підприємства, пов’язані із запозиченнями) від-
повідно до положень П(С)БО 31 «Фінансові 
витрати» [19] вважаються фінансовими витра-
тами і включаються до складу інших витрат 
того періоду, в якому вони були здійснені та 
враховуються у складі податкових витрат під 
час обчислення об’єкта оподаткування з враху-
ванням обмежень щодо боргових зобов’язань 
перед нерезидентами-пов’язаними особами, 
обмежень, пов’язаних з податковим статусом 
позикодавця (нерезидент-«офшорник») та об-
межень, пов’язаних із податковим статусом 
одержувача кредиту (фізична особа-підприємець  
на загальній системі оподаткування; суб’єкт 
малого підприємництва на спрощеній системі 
оподаткування) [20].

Але відсотки за користування кредитом не 
включаються до витрат фізичної особи – під-
приємця на загальній системі оподаткування і 
можуть відшкодовуватись винятково за раху-
нок чистого прибутку. А отже, такий суб’єкт 
малого підприємництва, що сплачує податки 
на загальній системі, як і середні та вели-
кі підприємства, на відміну від них, повинен 
сплатити податок на прибуток і за користуван-
ня кредитними коштами. Об'єктом оподатку-
вання фізичної особи-підприємця на загальній 
системі оподаткування є чистий оподатковува-
ний дохід [7, п. 177.2], що обчислюється як 
різниця між загальним оподатковуваним до-
ходом і документально підтвердженими вит- 
ратами, пов'язаними з господарською діяль-
ністю підприємця, до визначеного переліку  
яких [7, п 177.4] фінансові витрати (відсотки 

за користування кредитом чи фіксована плата 
за користування кредитом) не належать. Та-
ким чином, плата за користування кредитом 
фізичною особою – підприємцем на загальній 
системі оподаткування не включається до ви-
трат і може відшкодовуватись виключно за ра-
хунок чистого прибутку, що не лише не сприяє 
розвитку малого підприємництва, але й міс-
тить дискримінаційний характер.

Наприклад, у США та Великобританії під-
тримка малого підприємництва виражається  
у встановленні переліку витрат, на суму яких до-
зволяється зменшити об’єкт оподаткування по-
датком на самозайнятість, до яких відноситься 
не лише відсотки за кредит, але й обслуговування 
домашнього офісу, витрати на інтернет, телефон, 
автомобіль, медичне страхування, пенсійного за-
безпечення самозайнятих осіб [21, с. 146–147].

Також податкове законодавство України не 
створює рівні умови суб’єктам малого підприєм-
ництва на спрощеній системі оподаткування при 
користуванні довгостроковим (на термін понад 
12 місяців) кредитом чи довгостроковою пово-
ротною фінансовою допомогою: у них виникають 
податкові наслідки, у вигляді необхідності спла-
ти податок на прибуток за всю основну суму та-
кого кредиту (поворотної фінансової допомоги), 
які не виникають у великих і середніх суб’єктів 
підприємництва. Сплата додаткового «кредит-
ного» податку зменшує можливості й потенціал 
підприємств для накопичення чистого прибутку.

Для суб’єктів малого підприємництва на 
спрощеній системі оподаткування основна суму 
кредиту не включається до складу доходів під 
час отримання та до складу витрат періоду під 
час повернення [7, п. 292.11], лише якщо термін 
кредиту на перевищує 12 місяців з дня отриман-
ня. Сума не поверненого після 12 місяців з дня 
отримання кредиту включається до складу до-
ходу, який не підлягає коригуванню у випадку 
повернення кредиту у майбутньому [7, п. 292.3]. 
Тому вищезгадані дискримінаційні норми ма-
ють бути усуненими, що сприятиме розвитку 
малого бізнесу та подолання неформальної еко-
номіки через розширення доступу до фінансових 
послуг «рівних можливостей», згідно з реко-
мендаціями одного з провідних агентств ООН –  
Міжнародної організації праці.

Повільне підвищення частки сектору мало-
го бізнесу у виробництві ВВП і зайнятості при 
значній його питомій вазі у загальній кількості 
суб’єктів господарювання свідчить про неефек-
тивність державної програми стимулювання 
розвитку малого бізнесу в Україні. Постійне 
зростання як надходжень (темп росту надхо-
джень єдиного податку у 2017 році становить 
151,1% [16]), так і питомої ваги (від 6,3%  
у 2013 році до 8,6% у 2017 році [19]) єдиного 
податку у доходах місцевих бюджетів (єдиний 
податок є місцевим податком) свідчить про фіс-
кальну ефективність спрощеної системи оподат-
кування. При цьому 70% відрахувань єдиного 
податку в основному припадають на СПД тре-
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тьої групи, що становля лише 33,7% від усіх 
«єдиноподатників» [17].

Висновки. Неефективність державної про-
грами стимулювання розвитку малого бізне-
су в Україні спричиняє повільне підвищення 
частки сектору малого бізнесу у виробницт- 
ві ВВП і зайнятості. Реалізація економічного 
потенціалу малих підприємств багато у чому за-
лежить від можливостей їхнього фінансування, 
в тому числі боргового, і саме недостатнім дос- 
тупом підприємств малого та середнього бізне-
су до банківських ресурсів зазвичай пояснюють 
слабкий розвиток приватного підприємництва  
в Україні. Проте норми податкового законодавст- 
ва щодо кредитування не лише не сприяють 
розвитку малого підприємництва, але й містять 
дискримінаційний характер.

Податкове законодавство України не забез-
печує рівні можливості у користуванні інстру-
ментами боргового фінансування суб’єктам під- 
приємництва, створюючи несприятливі подат-
кові наслідки у вигляді необхідності сплати по-
датку на прибуток за користування позиковими 
для суб’єктів малого підприємництва на загаль-
ній системі оподаткування та довгострокового 
користування кредитом та поворотною фінан-
совою допомогою для суб’єктів малого підпри-
ємництва на спрощеній системі оподаткування. 
Це створює додаткові податкові бар’єри для 
розвитку суб’єктів малого підприємництва.

Наявність різних критеріїв в Україні для від-
несення суб’єктів підприємництва до малого біз-
несу з метою ведення державної статистики та 
з метою стимулювання розвитку малого бізнесу 
приводить до того, що від 22% до 38% протя-
гом 2012–2017 років суб’єктів підприємництва, 
визнаних малим бізнесом, не підпадають під 
фіскальне стимулювання розвитку за допомо-
гою спрощеної системи оподаткування, що є не-
прийнятним. Тому критерії віднесення суб’єкта 
підприємництва до малого бізнесу мають бути 
зміненими і єдиними законодавчо визначеними: 
всі суб’єкти малого підприємництва мають під-
падати під систему спрощеного оподаткування.

Вдосконалення спрощеної системи оподатку-
вання в Україні також передбачає необхідність 
пов’язування податкових зобов’язань суб’єктів 
малого підприємництва третьої групи з результа-
тами їхньої діяльності. Тому в умовах складності 
контролю за доходами та неефективності оподат-
кування обороту (виручки від реалізації товарів 
та послуг) слід перейти до визначення суми по-
датку за допомогою системи індикаторів, напри-
клад кількості працівників та обсягу споживання 
електроенергії залежно від виду діяльності (дос- 
від Індії), розроблення яких для України є перс- 
пективним напрямом дослідження.
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ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  
В КОМУНАЛЬНИХ НЕКОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

PROBLEMS OF ACCOUNTING ORGANIZATION  
IN COMMUNAL NON-PROFIT ENTERPRISES

АНОТАЦІЯ
Розглянуто особливості зміни системи обліку в закладах 

охорони здоров’я під час їх реорганізації з бюджетних установ 
у комунальні некомерційні підприємства. Здійснено порівнян-
ня нормативної бази з регулювання бухгалтерського обліку  
в бюджетній установі та на підприємстві, а також відображення 
в обліку бюджетної установи і комунального некомерційного під-
приємства руху необоротних активів, їхнього впливу на власний 
капітал закладу. Визначено особливості обліку витрат у реорга-
нізованих закладах охорони здоров’я, можливі варіанти такого 
обліку з урахуванням чинної нормативної бази. Розглянуто гру-
пування витрат, необхідне для визначення собівартості наданих 
медичних послуг, а також визначено можливі бази розподілу 
накладних витрат для визначення повної собівартості послу-
ги. Визначено необхідність використання комунальними неко-
мерційними підприємствами журнальної форми обліку замість 
меморіальної, яку використовують бюджетні установи. Надано 
рекомендації щодо вдосконалення регістру бухгалтерського об-
ліку, призначеного для обліку витрат підприємства.

Ключові слова: бюджетна установа, комунальне неко-
мерційне підприємство, власний капітал, необоротні активи, 
витрати, регістри обліку.

АННОТАЦИЯ
Рассмотрены особенности изменения системы учета  

в учреждениях охраны здоровья при их реорганизации из бюд-
жетных учреждений в коммунальные некоммерческие пред-
приятия. Проведено сравнение нормативной базы по регули-
рованию бухгалтерского учета в бюджетном учреждении и на 
предприятии, а также отражение в учете бюджетного учреж-
дения и коммунального некоммерческого предприятия дви-
жения необоротных активов, их влияния на собственный ка-
питал организации. Определены особенности учета расходов 
в реорганизованных учреждениях здравоохранения, возмож-
ные варианты такого учета с учетом действующей норматив-
ной базы. Рассмотрена группировка затрат, необходимая для 
определения себестоимости предоставляемых медицинских 
услуг, а также определены возможные базы распределения 
накладных расходов для определения полной себестоимости 
услуг. Определена необходимость использования коммуналь-
ными некоммерческими предприятиями журнальной формы 
учета вместо мемориальной, которую используют бюджетные 
учреждения. Даны рекомендации по совершенствованию ре-
гистра бухгалтерского учета, предназначенного для учета рас-
ходов предприятия.

Ключевые слова: бюджетное учреждение, коммунальное 
некоммерческое предприятие, собственный капитал, необо-
ротные активы, расходы, регистры учета.

ANNOTATION
The peculiarities of changes in the accounting system in health 

care institutions during their reorganization from budget institutions 
into communal non-profit enterprises are considered. The compari- 
son of the regulatory framework for accounting in the budgetary 
institution and the enterprise, as well as the accounting of the bud-
getary institution and utility non-profit enterprise of the movement 
of non-current assets, their influence on the equity capital of the 
institution is made. The peculiarities of the definition and procedure 
of formation of the paid capital of a budgetary institution and the 
authorized capital of a municipal non-profit enterprise are conside- 
red. The features of cost accounting in reorganized health care 
institutions are determined, possible variants of such accounting 
taking into account the current normative base. The expediency 
of accounting for expenses with the use of the class of accounts 
8 «Element expenses» is substantiated. Only the account class  
9 «Expenses» or the simultaneous use of both classes of accounts. 
The grouping of expenses necessary for determination of the cost 
of the provided medical services is considered, and also possible 
bases of distribution of overhead costs are defined for definition 
of the full cost of the service. The necessity of utilizing non-profit 
non-profit enterprises using journalistic forms instead of memorials,  
which is used by budget institutions, is determined, since it is the 
forms of the journals that take into account the correspondence 
of the accounts made by the enterprises in accordance with the 
Instruction on the Application of the Accounts Plan and also allows 
to calculate the amounts necessary to fill in the corresponding lines 
of the forms of financial statements , which make up the enter-
prise. The recommendations on improving the accounting register 
intended for accounting of expenses of the enterprise are given.  
A new approach for defining the forms of financial reporting, which 
should be drawn up and provided by a utility non-profit enterprise, 
considering the category to which it belongs according to the Law 
of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine",  
is considered.

Key words: budgetary institution, utility non-profit enterprise, 
equity, non-current assets, expenses, accounting registers.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-

СЕКЦІЯ 9
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
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тичними завданнями. Як відомо, в Україні три-
ває медична реформа. Більшість закладів охо-
рони здоров’я, які надають первинну медичну 
допомогу, вже реорганізувалися і змінили свій 
статус із бюджетної установи на комунальне не-
комерційне підприємство (далі – КНП). У цьо-
му році й заклади, які надають вторинну ме-
дичну допомогу, також поступово змінюють 
свій статус. Тож для працівників управлінської 
ланки – головного лікаря, головного бухгал-
тера, фахівців юридичної, економічної та ка-
дрової служб – з’являється безліч проблемних 
питань, пов’язаних із реорганізацією їхніх за-
кладів. Одним із таких питань є зміна систе-
ми бухгалтерського обліку, оскільки КНП уже 
не є розпорядниками бюджетних коштів, а є їх 
одержувачами. А набуття статусу комунально-
го підприємства надає їм більшої самостійності  
у прийнятті управлінських рішень. Отже, перед 
КНП постає завдання побудови нової системи 
бухгалтерського обліку, яка буде відповідати 
їхньому новому статусу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спирається автор. Питання організа-
ції бухгалтерського обліку неприбуткових орга-
нізаціях досліджували такі вітчизняні вчені, як 
Н. Гура [1], І. Журавська [2], О. Ключник [3],  
В. Смердов [4], Л. Солошенко [5]. Однак закла-
ди охорони здоров’я – КНП мають певну спе-
цифіку діяльності, пов’язану з наданням ме-
дичних послуг, з отриманням фінансування як 
від Національної служби здоров’я України, так  
і з місцевих бюджетів на виконання програм із 
розвитку медицини, що має бути враховано під 
час розроблення облікової політики та організа-
ції облікового процесу.

Формулювання цілей статті (постановка зав- 
дання). Метою статті є розроблення рекомендацій 
щодо організації і ведення бухгалтерського облі-
ку КНП з урахуванням: існуючих законодавчих 
обмежень для підприємств; специфіки послуг, 
які вони надають; фінансування діяльності цих 
підприємств; складності зміни облікових підхо-
дів, притаманних бюджетним установам, на ті, 
що повинні використовувати підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. До реорганізації заклади охорони 
здоров’я були розпорядниками бюджетних ко-
штів, тож система їх обліку регламентувалася 
саме нормативними документами, які стосу-
ються бюджетних установ. Після реорганізації 
заклади охорони здоров’я отримали статус під-
приємств, а тому мусять вести бухгалтерський 
облік уже за нормативними документами, дія 
яких поширюється на підприємства. У табл. 1  
наведено порівняння нормативних документів, 
які регламентують ведення обліку у бюджетних 
установах та на підприємствах.

Це не всі нормативні документи, а лише основ- 
ні, але вже й наведений перелік указує на те, що 
закладам охорони здоров’я доводиться докорін-

но змінювати підходи до ведення бухгалтерсько-
го обліку і складання фінансової звітності.

Одним із проблемних облікових питань КНП 
є придбання необоротних активів, оскільки 
схема відображення цієї господарської операції  
в обліку бюджетної установи і підприємства до-
корінно відрізняється (табл. 2).

Отже, у бюджетній установі первісна вартість 
усіх необоротних активів повинна дорівнювати 
внесеному капіталу, і будь-який їхній рух одра-
зу ж впливає на зміну розміру внесеного капі-
талу. Натомість у КНП надходження і вибуття 
необоротних активів не впливатиме на розмір 
власного капіталу підприємства. А розмір ста-
тутного капіталу не обов’язково має дорівнюва-
ти вартості необоротних активів підприємства, 
як це було, коли заклад охорони здоров’я був 
бюджетною установою. Пояснення таким різним 
підходам наведено у відповідних нормативних 
документах. Відповідно до Порядку застосуван-
ня Плану рахунків бухгалтерського обліку в дер-
жавному секторі, затвердженому Наказом МФУ  
від 29.12.2015 № 1219, на субрахунку 5111  
«Внесений капiтал розпорядникам бюджетних 
коштiв» ведеться облiк формування капiталу 
розпорядникiв бюджетних коштiв. Збiльшення 
капiталу вiдображається внаслiдок оприбутку-
вання активiв, закрiплених на правi оператив-
ного управлiння за розпорядником бюджетних 
коштiв за рiшеннями органу управлiння, на суму 
цiльового фiнансування на створення (прид- 
бання) необоротних активiв, видiленого з вiд- 
повiдного бюджету. Зменшення капiталу 
вiдображається внаслiдок операцiй із вилучен-
ня активiв за рiшенням органу управлiння,  
а також вiднесення до накопичених фiнансових 
результатiв вартостi необоротних активiв під час 
їх списання, на суму яких у попереднiх звiтних 
перiодах було збiльшено капiтал [6].

Натомість в Інструкції про застосування 
Плану рахунків бухгалтерського обліку акти-
вів, капіталу, зобов’язань і господарських опе-
рацій підприємств і організацій зазначено, що 
на субрахунку 401 «Статутний капітал» відобра- 
жається статутний капітал господарських това-
риств, державних і комунальних підприємств.  
За кредитом субрахунку 401 «Статутний капітал» 
відображається збільшення статутного капіталу,  
за дебетом – його зменшення (вилучення). Саль-
до на цьому субрахунку повинно відповідати 
розміру статутного капіталу, який зафіксовано 
в установчих документах підприємства [7], тож 
змінити суму на цьому субрахунку можливо 
лише у разі перереєстрації розміру статутного ка-
піталу, зафіксованого в установчих документах, 
а якщо надходження або вибуття необоротних 
активів у КНП не пов’язане з перереєстрацією  
установчих документів, то і змінювати суму ста-
тутного капіталу в такому разі немає підстав.

Особливим для КНП є також облік витрат 
діяльності. Так, в Інструкції про застосування 
Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зобов’язань і господарських операцій 
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підприємств і організацій, затвердженій Нака-
зом МФУ від 30.11.1999 № 291 [7], зазначено, 
що підприємства, діяльність яких не спрямована 
на ведення комерційної діяльності, для обліку 
витрат можуть використовувати тільки рахунки 
ласу 8 зі списанням до дебету рахунку 23 «Ви- 
робництво» щомісячно сум у частині прямих  
і виробничих накладних витрат (загальнови-
робничих витрат) та до дебету рахунку 79 «Фі-
нансові результати» в кінці року або щомісяця 
сум у частині адміністративних витрат, витрат 
на збут, інших операційних витрат. Цей варіант  

обліку витрат для КНП є прийнятним, але не 
єдино можливим, оскільки Планом рахунків пе-
редбачено ще й клас рахунків 9 «Витрати діяль- 
ності», який можна використовувати як само-
стійно, так і одночасно з класом рахунків 8. 
Якщо КНП не планує надавати додаткові платні 
медичні послуги і калькулювати їх собівартість, 
то для обліку витрат уважаємо достатнім вико-
ристання лише класу рахунків 8. При цьому не 
буде необхідності виокремлювати, обліковувати 
і розподіляти загальновиробничі витрати під- 
приємства. Усі витрати, пов’язані з наданням ме-

Таблиця 1
Порівняння законодавчих актів, які регламентують бухгалтерський облік  

у закладах охорони здоров’я до і після реорганізації
Показники Бюджетна установа КНП
Загальні 
питання

Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 
№ 996-XIV

Порядок 
обліку окремих 

об’єктів

Національні положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку в державному секторі

Положення (стандарти) бухгалтерського 
обліку

Порядок бухгалтерського обліку окремих активів 
та зобов’язань бюджетних установ, затверджений 
Наказом МФУ від 02.04.2014 № 372

Положення про порядок бухгалтерського 
обліку окремих активів та операцій 
підприємств державного, комунального 
секторів економіки і господарських 
організацій, які володіють та/або 
користуються об’єктами державної, 
комунальної власності, затверджене 
Наказом МФУ від 19.12.2006 № 1213

Відображення 
господарських 
операцій на 
рахунках 

бухгалтерського 
обліку

План рахунків бухгалтерського обліку в 
державному секторі, затверджений Наказом 
МФУ від 31.12.2013 № 1203

План рахунків бухгалтерського обліку 
активів, капіталу, зобов’язань і 
господарських операцій підприємств 
і організацій, затверджений Наказом 
МФУ від 30.11.1999 № 291

Порядок застосування Плану рахунків 
бухгалтерського обліку в державному секторі, 
затверджений Наказом МФУ від 29.12.2015  
№ 1219

Інструкція про застосування Плану 
рахунків бухгалтерського обліку 
активів, капіталу, зобов’язань і 
господарських операцій підприємств і 
організацій, затверджена Наказом МФУ 
від 30.11.1999 № 291

Типова кореспонденція субрахунків 
бухгалтерського обліку для відображення 
операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями 
розпорядниками бюджетних коштів та 
державними цільовими фондами, затверджена 
Наказом МФУ від 29.12.2015 № 1219

Документування 
господарських 

операцій

Положення про документальне забезпечення 
записів у бухгалтерському обліку, затверджене 
Наказом МФУ від 24.05.1995 № 88

Наказ Міністерства статистики України 
«Про затвердження типових форм первинних 
облікових документів з обліку сировини та 
матеріалів» від 21.06.1996 № 193

Наказ Міністерства статистики України 
«Про затвердження типових форм 
первинних облікових документів з обліку 
сировини та матеріалів» від 21.06.1996 
№ 193

Наказ МФУ «Про затвердження типових 
форм з обліку та списання основних засобів 
суб’єктами державного сектору та порядку їх 
складання» від 13.09.2016 № 818 та ін.

Наказ Міністерства статистики України 
«Про затвердження типових форм 
первинного обліку» від 29.12.1995 № 
352 та ін.

Складання 
регістрів 

бухгалтерського 
обліку

Порядок складання типових форм меморіальних 
ордерів та інших облікових регістрів суб’єктів 
державного сектору, затверджений Наказом 
МФУ від 08.09.2017 № 755

Методичні рекомендації щодо 
застосування регістрів бухгалтерського 
обліку, затверджені Наказом МФУ від 
29.12.2000 № 356

Складання 
фінансової 
звітності

Національне положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку в державному секторі 
101 «Подання фінансової звітності», затверджене 
Наказом МФУ від 28.12.2009 № 1541

Національне положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги 
до фінансової звітності», затверджене 
Наказом МФУ від 07.02.2013 № 73

Порядок Заповнення форм фінансової звітності 
в державному секторі, затверджений Наказом 
МФУ від 28.02.2017 № 307

Методичні рекомендації щодо заповнення 
форм фінансової звітності, затверджені 
Наказом МФУ від 28.03.2013 № 433

Порядок подання фінансової звітності, затверджений Постановою КМУ від 28.02.2000 № 419
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дичних послуг (і прямі, і накладні), слід списувати  
на рахунок 23, а всі інші операційні витрати – 
на субрахунок 791. Натомість якщо КНП надає 
або планує надавати платні додаткові медичні 
послуги, то радимо використовувати рахунки 
класу 9 (або окремо, або одночасно з рахунками 
класу 8). Це дасть змогу підприємству здійсню-
вати калькулювання собівартості медичних по-
слуг із використанням П(С)БО 16 «Витрати» [8]. 
Однак для встановлення ціни на медичну пос- 
лугу лише виробничої собівартості недостатньо. 
Для цього використовують показник повної со-
бівартості медичної послуги.

Розрахунок повної собівартості медичної по-
слуги передбачає сумування прямих та непря-
мих витрат закладу.

До прямих витрат медичної послуги нале-
жать: матеріальні витрати на здійснення медич-
ної послуги; витрати на заробітну плату лікарів 
і медичного персоналу, що приймають участь  
у наданні даної медичної послуги; єдиний со-
ціальний внесок, нарахований на цю заробітну 
плату; амортизація необоротних активів медично-
го та іншого призначення, які безпосередньо вико-
ристовуються у процесі надання медичної послуги.

Непрямі витрати включають у себе ті види вит- 
рат, які не беруть безпосередньої участі у проце-
сі надання медичної послуги, а потрібні для за-
безпечення діяльності відділення та медичного 
закладу в цілому. До них належать: витрати на 
заробітну плату персоналу, що обслуговує весь ме-
дичний заклад; єдиний соціальний внесок на цю 
заробітну плату; господарські витрати; витрати на 
відрядження; знос необоротних активів загального 

призначення, що безпосередньо не пов’язані з на-
данням медичної послуги, та інші витрати з утри-
мання відділень та медичного закладу в цілому.

Для розподілу накладних витрат необхід-
но вірно визначити базу розподілу. Так, під 
час розподілу витрат на амортизацію будівель, 
електроенергію, прибирання та дезінфекцію 
приміщень, поточний ремонт, опалення базою 
розподілу може служити площа приміщень.

Під час розподілу канцелярських витрат, вит- 
рат на відрядження, витрат на амортизацію 
необоротних активів адміністративного призна-
чення за базу розподілу доцільно використову-
вати чисельність персоналу.

Базою для розподілу витрат на утримання 
ліфтів, на знос м’якого інвентарю та малоцін-
них необоротних матеріальних активів, на во-
допостачання та каналізацію, вивезення сміття 
може служити планова кількість хворих.

Витрати їдальні можуть бути розподілені 
пропорційно чисельності працівників.

Для розподілу зносу обладнання та ремонту 
обладнання доцільно використовувати години 
обслуговування або зарплату обслуговуючого 
персоналу.

Накладні витрати допоміжних підрозділів 
закладу охорони здоров’я можуть бути розподі-
лені і включені у витрати основних підрозділів 
із використанням таких методів: прямого розпо-
ділу, послідовного розподілу, розподілу взаєм- 
них послуг, одночасного розподілу.

Процес виконання калькулювання, крім здій-
снення суто економічних розрахунків, містить та-
кож нерозрахункові етапи, такі як збір інформації 

Таблиця 2
Порівняння порядку відображення придбання необоротних активів в установі та на 

підприємстві
Бюджетна установа КНП

1. Для придбання необоротних 
активів має бути отримане цільове 
фінансування (Дт 2311 – Кт 5411)

1. Придбати необоротні активи підприємство може за рахунок раніше 
отриманого доходу (фінансування з НСЗУ або від надання додаткових 
послуг), а також за рахунок отриманих коштів із місцевого бюджету 
(кореспонденція рахунків за такими операціями була складена раніше 
і вилучати кошти для придбання необоротного активу не потрібно)

2. Здійснюється придбання необоротних активів  
(відображають із використанням рахунку капітальних інвестицій)

Дт 1311, 1312 – Кт 6211 Дт 152, 153 – Кт 631
3. Якщо установа або КНП є платником ПДВ, то відображається податковий кредит по ПДВ

Дт 6311 – Кт 6211 Дт 641 – Кт 631
4. Здійснюються додаткові витрати, пов’язані з доведенням  

необоротного активу до стану, в якому він придатний до використання
Дт 1311, 1312 – Кт 6211 Дт 152, 153 – Кт 631

5. Якщо установа або КНП є платником ПДВ, то відображається  
податковий кредит по ПДВ у сумі додаткових витрат

Дт 6311 – Кт 6211 Дт 641 – Кт 631
6. Оплачують вартість необоротних активів та додаткові витрати

Дт 6211 – Кт 2311 Дт 631 – Кт 311, 315
7. Здійснюють зарахування необоротних активів на баланс

Дт 10, 11 – Кт 1311, 1312 Дт 10, 11 – Кт 152, 153
8. Водночас збільшують суму 
внесеного капіталу (Дт 5411 – КТ 
5111)

–
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про всі медичні послуги, які надаються конкрет-
ним відділенням і медичним закладом у цілому.

Ще одним новим обліковим елементом для 
КНП є використання журнальної форми веден-
ня обліку замість меморіальної форми, прита-
манної бюджетним установам. Журнальна фор-
ма обліку заснована на використанні принципу 
систематизації та накопичення даних первинних 
документів безпосередньо у регістрах синтетич-
ного й аналітичного обліку відповідно до Мето-
дичних рекомендацій із застосування регіст- 
рів бухгалтерського обліку, затверджених На-
казом МФУ № 356 від 29.12.2000 [9].

Зрозумілим є бажання реорганізованих закла-
дів охорони здоров’я продовжити використання 
звичної для них меморіальної форми обліку, од-
нак Регістри бухгалтерського обліку, наведені 
у Методичних рекомендаціях із застосування 
регістрів бухгалтерського обліку, затверджених 
Наказом МФУ № 356 від 29.12.2000, побудова-
ні за кореспонденцією рахунків бухгалтерського 
обліку, що встановлена Інструкцією про застосу-
вання Плану рахунків, якою користуються КНП 
після реорганізації. Крім того, у Положенні про 
документальне забезпечення записів у бухгал-
терському обліку, затвердженому Наказом МФУ 
від 24.06.1995 № 88, зазначено, що інформація 
про господарські операції підприємства за звіт-
ний період (місяць, квартал, рік) з облікових ре-
гістрів переноситься у згрупованому вигляді до 
бухгалтерської звітності. А саме форми журна-
лів, відомостей та Головної книги, затверджені 
Наказом МФУ «Про затвердження Положення 
про документальне забезпечення записів у бух-
галтерському обліку» від 29.12.2000 № 356, 
містять необхідну інформацію, згруповану для 
складання фінансової звітності підприємства 
відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги фі-
нансової звітності» та НП(С)БО 25 «Фінансовий 
звіт суб'єкта малого підприємництва».

Однак слід зазначити, що форми журналів 
містять інформацію, яка не відповідає Інструк-
ції про застосування Плану рахунків, а саме:

– у журналах і відомостях зазначено неіс- 
нуючі рахунки (75 «Надзвичайні доходи», 
99 «Надзвичайні витрати», 289 «Транспортно-
заготівельні витрати»);

– у журналах і відомостях указано, що дов-
гострокову дебіторську заборгованість облікову-
ють на рахунку 16, однак сьогодні для обліку 
такої заборгованості призначений рахунок 18;

– в облікових регістрах зазначено рахунок 19  
«Негативний гудвіл», який сьогодні має назву 
«Гудвіл»;

– у журналах і відомостях відсутня інформа-
ція про біологічні активи підприємства, які об-
ліковують на рахунках 16 «Довгострокові біоло-
гічні активи», 21 «Поточні біологічні активи»;

– рахунок 40 в облікових регістрах має на-
зву «Статутний капітал», а рахунок 41 – «Пайо- 
вий капітал», хоча сьогодні вони об’єднані  
в один рахунок 40 «Зареєстрований (пайовий) 
капітал»;

– облікові регістри не містять інформацію 
про рахунок 41 «Капітал у дооцінках»;

– в облікових регістрах, призначених для облі-
ку доходів і витрат, операції з реалізації необорот-
них активів включено до складу інших доходів та 
інших витрат, однак сьогодні ці операції включа-
ють до іншої операційної діяльності підприємства.

Отже, безумовно, ці неточності потрібно вра-
хувати і впровадити відповідні зміни. Для КНП 
найбільш недосконалим регістром обліку є Жур-
нал 5 або Журнал 5А, які використовують для 
обліку витрат діяльності. Вибір одного з журна-
лів залежить від варіанту обліку витрат, який 
вибрало підприємство. Так, якщо КНП обліковує 
витрати лише з використанням класу рахунків 
9 «Витрати діяльності», то воно використовує 
Журнал 5, а якщо воно використовує одночасно 
рахунки класу 8 та класу 9, то воно використо-
вує Журнал 5А. На жаль, ці журнали не при-
значені для відображення витрат підприємства, 
яке обліковує їх, використовуючи лише рахунки 
класу 8 «Витрати за елементами». Таким підпри-
ємствам радимо взяти за основу Журнал 5А, але 
доопрацювати його і внести необхідну інформа-
цію, враховуючи особливості кореспонденції ра-
хунків із використанням лише рахунків класу 8.

Кожен із журналів має чотири розділи. Роз-
діли І Журналу 5 і Журналу 5А є ідентичними, 
у них наводять інформацію про суми оборотів за 
кредитом рахунків: 90 «Собівартість реалізації», 
92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на 
збут», 94 «Інші витрати операційної діяльнос- 
ті», 95 «Фінансові витрати», 96 «Втрати від участі  
в капіталі», 97 «Інші витрати». Якщо КНП для об-
ліку витрат використовує лише рахунки класу 8,  
то у цьому розділі Журналу 5А радимо відобра-
зити обороти за кредитом рахунків 23 «Виробни-
цтво», 80 «Матеріальні витрати», 81 «Витрати 
на оплату праці», 82 «Відрахування на соціальні 
заходи», 83 «Амортизація», 84 «Інші операцій-
ні витрати», 85 «Інші затрати» замість рахунків 
класу 9, які наведені у колонках 3–11.

У розділі ІІ Журналу 5 і Журналу 5А відо-
бражають суми оборотів за кредитом рахун-
ків із Журналів 1, 2, 3, 4, 6, які включають 
до фінансових та інших витрат підприємст-
ва. Якщо КНП для обліку витрат викорис-
товує лише рахунки класу 8, то у цьому 
розділі Журналу 5А радимо замінити рядки 
1–4 лише одним рядком із назвою «Інші зат- 
рати», в якому навести обороти за дебетом 
однойменного рахунка 85 і кредитом рахун-
ків із Журналів 1, 2, 3, 4, 6.

У розділі ІІІ Журналу 5 ЗОЗ – КНП, які для 
обліку витрат не застосовують рахунки класу 
8 «Витрати за елементами», відображають суми 
оборотів за кредитом рахунків: 20 «Виробни-
чі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношува-
ні предмети», 23 «Виробництво», 39 «Витрати 
майбутніх періодів», 65 «Розрахунки за стра-
хуванням», 66 «Розрахунки за виплатами пра-
цівникам», 91 «Загальновиробничі витрати»,  
а також рахунків, відображених у Журналах 1, 2,  
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3, 4, 6, 7, які відображені у кореспонденції з де- 
бетом рахунків 90, 92, 93, 94.

У розділі ІІІА Журналу 5А ЗОЗ – КНП, які 
для обліку витрат використовують одночас-
но рахунки класу 8 та класу 9, відображають 
суми оборотів за кредитом рахунків: 20 «Ви-
робничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозно-
шувані предмети», 23 «Виробництво», 39 «Ви-
трати майбутніх періодів», 65 «Розрахунки за 
страхуванням», 66 «Розрахунки за виплатами 
працівникам», 91 «Загальновиробничі витра-
ти», 80 «Матеріальні витрати», 81 «Витрати на 
оплату праці», 82 «Відрахування на соціальні 
заходи», 83 «Амортизація», 84 «Інші операцій-
ні витрати». Якщо КНП для обліку витрат ви-
користовує лише рахунки класу 8, то у цьому 
розділі Журналу 5А радимо рядки 2–7 заміни-
ти рядком із назвою «Фінансові результати» 
(рахунок 79) і колонки 3–16 не заповнювати.

У розділі ІІІБ Журналу 5А КНП, які для об-
ліку витрат використовують одночасно рахунки 
класу 8 та класу 9 або лише рахунки класу 8, 
відображають суми оборотів за кредитом рахун-
ків 20, 22, 39, 65, 66 та за кредитом рахунків 
із журналів 1, 2, 3, 4, 6, 7 із дебетом рахунків 
класу 8.

І ще одним обліковим нововведенням для ре-
організованих закладів охорони здоров’я є фор-
ми фінансової звітності, які вони нині подають 
або подаватимуть. Вони визначаються за кате-
горіями підприємств (табл. 3).

Тому перш ніж визначитися, які форми звіт-
ності слід подавати КНП, потрібно визначити 
категорію підприємств, до якої його можна від-
нести згідно з наведеними критеріями.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Пи-
тання реорганізації закладів охорони здоров’я 
досить непрості. Кардинальні зміни торкнулися 
системи бухгалтерського обліку цих закладів. 
Нові підходи до організації обліку у КНП ви-
магають від бухгалтерів уважної роботи з но-
вою нормативною базою, яка регулює бухгал-
терський облік на підприємствах. На особливу 
увагу заслуговує новий підхід до обліку руху 
необоротних активів у КНП, оскільки він прин-
ципово відрізняється від їх обліку в бюджетній 
установі й у цілому формування і облік статут-
ного капіталу у КНП відрізняється від внесено-
го капіталу бюджетної установи.

Важливим об’єктом бухгалтерського обліку 
на підприємстві є витрати, облік яких у КНП 
може здійснюватися декількома варіантами. 
Підприємство мусить самостійно вибрати той 
варіант, який найкраще буде відповідати ін-
формаційним запитам КНП стосовно витрат.

Особливу увагу також слід приділити фор-
муванню інформації у регістрах бухгалтер-
ського обліку, для чого їх потрібно вдоскона-
лити. Фінальною точкою облікового процесу 
є складання фінансової звітності, і КНП слід 
визначитися з категорією підприємств, до якої 

Таблиця 3
Категорії підприємств та форми фінансової звітності, які вони складають

Категорії 
підприємства Критерії Форми фінансової 

звітності

С
уб

’є
к
ти

 м
ал

ог
о 

п
ід

п
ри

єм
н
и
ц
тв

а

Мікропідприємство

Показники підприємства на дату складання річної фі-
нансової звітності за рік, що передує звітному, відпові-
дають щонайменше двом із таких критеріїв: – балансо-
ва вартість активів – до 350 тисяч євро; – чистий дохід 
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 700 
тисяч євро; – середня кількість працівників – до 10 осіб

Форми фінансової звіт-
ності, встановлені П(С)
БО 25 «Фінансовий звіт 
суб’єкта малого підпри-
ємництва»: форма № 1-м 
«Баланс»; форма № 2-м 
«Звіт про фінансові ре-
зультати» [10]Мале підприємство

Підприємство не відповідає критеріям для мікропід-
приємства, і його показники на дату складання річної 
фінансової звітності за рік, що передує звітному, відпо-
відають щонайменше двом із таких критеріїв: – балан-
сова вартість активів – до 4 мільйонів євро; – чистий 
дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 
до 8 мільйонів євро; – середня кількість працівників – 
до 50 осіб

Середнє підприємство

Підприємство не відповідає критеріям для малого під-
приємства, і його показники на дату складання річної 
фінансової звітності за рік, що передує звітному, відпо-
відають щонайменше двом із таких критеріїв: – балан-
сова вартість активів – до 20 мільйонів євро; – чистий 
дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 
до 40 мільйонів євро; – середня кількість працівників – 
до 250 осіб

Форми фінансової звіт-
ності, встановлені НП(С)
БО 1 «Загальні вимоги 
до фінансової звітності»: 
форма № 1 «Баланс (Звіт 
про фінансовий стан)»; 
форма № 2 «Звіт про фі-
нансові результати (Звіт 
про сукупний дохід)»; 
форма № 3 «Звіт про рух 
грошових коштів»; фор-
ма № 4 «Звіт про влас-
ний капітал»; форма № 
5 «Примітки до річної 
фінансової звітності» [11]

Велике підприємство

Підприємство не відповідає критеріям для середнього 
підприємства, і його показники на дату складання річ-
ної фінансової звітності за рік, що передує звітному, 
відповідають щонайменше двом із таких критеріїв: – 
балансова вартість активів – понад 20 мільйонів євро; – 
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) – понад 40 мільйонів євро; – середня кількість 
працівників – понад 250 осіб
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воно відноситься, щоб зрозуміти, які форми 
фінансової звітності йому доведеться складати  
й яким стандартом при цьому керуватися. Ро-
зуміння всіх зазначених елементів облікової 
системи КНП дасть змогу уникнути помилок 
під час здійснення обліку і допоможе бухгал-
терам швидше адаптуватися до нових для них 
облікових вимог.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Гура Н.О. Неприбуткові організації в Україні: особливості діяль-

ності та класифікація. Економіка України. 2012. № 8. С. 23–31.
2. Журавская И. Неприбыльные организации: уставная дея-

тельность – вне налогообложения. Бухгалтерия: Право. На-
логи. Консультации. 2010. № 47. С. 64–67.

3. Ключник О. Неприбуткові організації: усе не як у підприємств. 
Податки та бухгалтерський облік. 2009. № 20. С. 31–36.

4. Смердов В. Благодійна допомога неприбутковим організаці-
ям. Податки та бухгалтерський облік. 2011. № 63. С. 15–22.

5. Солошенко Л. Податковий звіт неприбуткових організацій. 
Податки та бухгалтерський облік. 2012. № 29. С. 37–48.

6. Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського об-
ліку в державному секторі від 29.12.2015 № 1219. Міністер-
ство фінансів України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/z0085-16 (дата звернення: 02.04.2019).

7. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерсько-
го обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських опе-
рацій підприємств і організацій від 30.11.1999 № 291. Мініс-
терство фінансів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0893-99 (дата звернення: 02.04.2019).

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витра-
ти» від 31.12.1999 № 318. Міністерство фінансів України. 
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00 (дата 
звернення: 03.04.2019).

9. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтер-
ського обліку від 29.12.2000 № 356. Міністерство фінансів 
України. URL : https://minfin.com.ua/taxes/-/!news/nnakminfin_356/
nnakminfin_356.html (дата звернення: 03.04.2019).

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 
«Фінансовий суб’єкт малого підприємництва» від 
24.01.2011 № 25. Міністерство фінансів України. URL :  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00 (дата звернен-
ня: 02.04.2019).

11. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності» від 07.02.2013 № 73. 

Міністерство фінансів України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/ 
laws/show/z0336-13 (дата звернення: 02.04.2019).

REFERENCES:
1. Ghura N.О. (2012) Neprybutkovi organizaciji v Ukrajini: os-

oblyvosti dijaljnosti ta klasyfikacija [Non-profit organizations 
in Ukraine: peculiarities of activity and classification]. Ukraine 
economy. No 8. Pp. 23–31.

2. Zhuravskaya I. (2010) Nepribyl’nye organizasii: ustavnaya 
deyatel’nost’ – vne nalogooblozheniya [Non-profit organiza-
tions: statutory activities are tax free]. Accounting: Right. Taxes 
Consultation. No 47. Pp. 64–67.

3. Kljuchnyk О. (2009) Neprybutkovi organizaciji: use ne jak u pid-
pryjemstv [Non-profit organizations: not as enterprises]. Taxes 
and accounting. No 20. Pp. 31–36.

4. Smerdov V. (2011) Blaghodijna dopomogha neprebutkovym or-
ganizacijam [Charitable help to non-profit organizations]. Taxes 
and accounting. No 63. Pp. 15–22.

5. Soloshenko L. (2012) Podatkovyj zvit neprybutkovykh orgha-
nizacij [Tax report of non-profit organizations]. Taxes and ac-
counting. No 29. Pp. 37–48.

6. Ministry of Finance of Ukraine (2015) «Procedure for the appli-
cation of the Public Accountancy Account Plan» available at: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-16 (Accessed 02. 
Apr. 2019) [in Ukrainian].

7. Ministry of Finance of Ukraine (1999) «Instruction on the ap-
plication of the Plan of Accounts for assets, capital, liabilities 
and business operations of enterprises and organizations» 
available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 
(Accessed 02. Apr. 2019) [in Ukrainian].

8. Ministry of Finance of Ukraine (1999) «Regulation (standard) of 
accounting 16 «Expenses» available at: https://zakon.rada.gov.ua/ 
laws/show/z0027-00 (Accessed 03. Apr. 2019) [in Ukrainian].

9. Ministry of Finance of Ukraine (2000) «Methodical recommen-
dations on the application of accounting registers» available at: 
https://minfin.com.ua/taxes/-/!news/nnakminfin_356/nnakmin-
fin_356.html (Accessed 03. Apr. 2019) [in Ukrainian].

10. Ministry of Finance of Ukraine (2011) «Regulation (standard) of 
accounting 25 «Financial entity of small business» available at: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00 (Accessed 02. 
Apr. 2019) [in Ukrainian].

11. Ministry of Finance of Ukraine (2013) «National Accounting 
Standard (Standard) 1 «General Requirements for Financial 
Statements» available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
z0336-13 (Accessed 02. Apr. 2019) [in Ukrainian].



347Приазовський економічний вісник

Б
У
ХГ

А
Л
ТЕ

Р
С
Ь
К
И

Й
 О

Б
Л
ІК

, 
А
Н

А
Л
ІЗ

 Т
А
 А

У
Д
И

Т

УДК 657.6(045)

Гладій І.О.
кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри обліку та оподаткування
Вінницького торговельно-економічного інституту

Київського національного торговельно-економічного університету

Даценко Г.В.
кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри обліку та оподаткування
Вінницького торговельно-економічного інституту

Київського національного торговельно-економічного університету

Чолій Л.О.
аспірант кафедри фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Hladii Iryna
Candidate of Sciences (Economics), Аssociate professor,

Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation
Vinnytsia Institute of Trade and Economics of

Kyiv National University of Trade and Economics

Datsenko Ganna
Candidate of Sciences (Economics), Аssociate professor,

Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation,
Vinnytsia Institute of Trade and Economics of 

Kyiv National University of Trade and Economics 

Cholii Lina
Postgraduate Student, Department of Finance

Kyiv National University of Trade and Economics

ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО АУДИТУ ВИТРАТ  
НА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ  

УНАСЛІДОК ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ

PROCESS FOR SOCIAL AUDIT OF EXPENDITURE  
ON PERSONS INTERNALLY DISPLACED DUE  
TO ARMED CONFLICT IN EASTERN UKRAINE

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто питання необхідності проведення со- 

ціального аудиту витрат на внутрішньо переміщених осіб уна-
слідок збройного конфлікту на Сході України. Визначено, що 
соціальний аудит сьогодні виступає інноваційним інструмен-
том системи менеджменту та дає змогу провести аналіз чинни-
ків соціальних ризиків як підприємства, так і держави у цілому.  
Доведено необхідність соціального аудиту витрат на внутріш-
ньо переміщених осіб із погляду двох рівнів: рівня підприємства 
та рівня регіону або держави у цілому. При цьому слід дотриму-
ватися таких основних напрямів, як аудит трудового потенціалу 
та аудит мотиваційного поля. Запропоновано до впроваджен-
ня в діяльність соціальних аудиторів схему плану соціального  
аудиту витрат на внутрішньо переміщених осіб з окупованих те-
риторій унаслідок збройного конфлікту на Сході України.

Ключові слова: соціум, соціальний аудит витрат, план 
перевірки, внутрішньо переміщені особи внаслідок збройного 
конфлікту на Сході України, соціальне партнерство.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены вопросы необходимости проведе-

ния социального аудита расходов на внутренне перемещен-
ных лиц в результате вооруженного конфликта на Востоке 
Украины. Определено, что социальный аудит сегодня высту-
пает инновационным инструментом системы менеджмента и 
позволяет провести анализ факторов социальных рисков как 
предприятия, так и государства в целом. Доказана необходи-
мость социального аудита расходов на внутренне переме-

щенных лиц с точки зрения двух уровней: уровня предприятия  
и уровня региона или государства в целом. При этом доказа-
но, что следует соблюдать два таких основных направления, 
как аудит трудового потенциала и аудит мотивационного поля. 
Предложена к внедрению в деятельность социальных аудито-
ров схема плана социального аудита расходов на внутренне 
перемещенных лиц с оккупированных территорий в результа-
те вооруженного конфликта на Востоке Украины.

Ключевые слова: социум, социальный аудит расходов, 
план проверки, внутренне перемещенные лица в результате 
вооруженного конфликта на Востоке Украины, социальное 
партнерство.

АNNOTATION
The relevance of the research conducted is to highlight the 

issue of building a complex methodology of social audit of costs 
on internally displaced persons from the occupied territory as a 
consequence of armed conflict in eastern Ukraine. According to 
statistical data, among the European countries, Ukraine ranks 
first as regards the number of persons internally displaced due to 
armed conflicts. In relation to this, the social audit serves an inno-
vative tool of the system of management of social relations of the 
state while practical application of the complex methodology for its 
implementation allows conducting a thorough analysis of factors 
of social risks both to all business structures and to the state as a 
whole. The issue becomes important as to organize an effective 
system of social partnership among employees, employers, state 
and local authorities, public organizations of local and international 
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level. Studies of scientific literature and legislation in force indicate 
the lack of a comprehensive approach to the formation of social 
audit of costs on persons internally displaced due to armed con-
flicts. And therefore, in general, the expediency appeared to the-
oretically substantiate the need to develop and approve a comp- 
lex methodology of social audit of costs on persons internally dis-
placed due to armed conflict in eastern Ukraine from the viewpoint 
of two levels: at the level of enterprise and at the level of region 
or state as a whole, which will allow revealing the level of social 
tension and timely take preventive measures; effectively regulate 
socio-economic relations with the help of social partnership; carry 
out analysis of the efficiency of executive authorities concerning 
the work with persons internally displaced due to armed conflict in 
eastern Ukraine; determine the degree of implementation of na-
tional social projects; use transparency of audit results in the fight 
against the shadow economy. It is necessary to develop a plan of 
social audit of costs, a list of measures and techniques for obtaining  
information on reliability and conformity of these costs, formalize 
the received information into working papers of social audit of 
costs, and form a structure of final report in accordance with the 
International Standards on Auditing.

Key words: society, social audit of costs, internal review, audit 
plan, persons internally displaced due to armed conflict in eastern 
Ukraine, social partnership.

Постановка проблеми у загальному вигля-
ді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. Сьогодні в Украї-
ні не існує комплексного та системного підхо-
ду до вирішення багатьох питань, пов’язаних 
зі збройним конфліктом, зокрема щодо учас-
ті внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО)  
в управлінні місцевими справами, належної реа- 
лізації житлових прав ВПО, компенсацій за 
пошкоджене (зруйноване) майно, забезпечен-
ня доступу до пенсійних виплат громадян, які 
проживають на тимчасово окупованій території 
України, тощо. Ще однією надзвичайно важ-
ливою проблемою, яка потребує негайного ви-
рішення, залишається відсутність належного 
фінансування вже розроблених і затверджених 
державних програм і стратегій [1, с. 25].

Саме тому соціальний аудит сьогодні вис- 
тупає інноваційним інструментом системи ме-
неджменту та дає змогу провести аналіз чин-
ників соціальних ризиків як підприємства, так  
і держави у цілому. Як свідчать практичні до-
слідження, соціальний аудит тільки починає 
формуватися в тісному взаємозв’язку соціально-
го партнерства. Соціальне партнерство доцільно 
визначити як систему взаємодії між робітника-
ми, працедавцями, органами державного й міс-
цевого управління та громадськими організаці-
ями, яка спрямована на досягнення консенсусу 
у сфері соціо-економічних відносин. Отже, фор-
мування системи соціального аудиту в інформа-
ційному просторі суспільства України дасть змо-
гу проаналізувати стан соціального середовища 
суспільства, у тому числі: реальних загроз і по-
тенційних ризиків загострення соціальних від-
носин, порушення правових норм вітчизняного  
і міжнародного законодавства у сфері соціальних 
відносин, а також окреслить основні варіанти 
оптимізації соціальних ризиків та шляхів досяг-
нення соціального консенсусу через прийняття 
узгоджених заходів із розвитку людських ре-

сурсів – ВПО з окупованих територій унаслідок 
збройного конфлікту на Сході України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спираються автори. Проблеми 
побудови ефективної системи соціального ауди-
ту досліджували як вітчизняні, так і зарубіж-
ні автори, а саме: М. Буковинська, О. Гнатюк, 
О. Данилюк, Т. Калінеску, Н. Марушко, М. Чи-
жевська, О. Шулус та ін. Водночас сучасними 
вченими недостатньо приділено уваги налаго-
дженню ефективної системи соціального аудиту 
витрат на ВПО з окупованих територій унаслі-
док збройного конфлікту на Сході України.

О. Гнатюк стверджує, що соціальний ау-
дит розглядається як порядок діагностування  
соціально-трудових відносин, дослідження ста-
ну й ходу реалізації угод та колективних дого-
ворів між соціальними партнерами на всіх рів- 
нях [2, с. 43]. М. Буковинська зазначає, що 
об’єктом соціального аудиту є відносини соці-
ально-економічного характеру у сфері розро-
блення, прийняття і реалізації договорів, планів 
і програм соціального розвитку, дійсних на всіх 
рівнях системи соціального партнерства й управ-
ління соціально-економічною сферою [3, с. 35].

Не можна не погодитися з думкою Н. Ма-
рушко, що, розглядаючи питання соціальної 
безпеки підприємства, неможливо уникнути 
визначення її без зв’язку із соціальною безпе-
кою держави [4, с. 165].

Формулювання цілей статті (постановка зав- 
дання). Метою дослідження є теоретичне обґрун-
тування інформаційного забезпечення соціально-
го аудиту витрат на ВПО з окупованих територій 
унаслідок збройного конфлікту на Сході України.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. Україна належить до десятки 
країн світу з найбільшою кількістю ВПО [5], 
які отримали такий статус через збройний кон-
флікт та насилля. Українська держава посту-
пається лише країнам Середнього Сходу: Си- 
рії (6,6 млн), Іраку (3,3 млн), Ємену (2,5 млн),  
а також країнам Африки: Судану (3,2 млн), Ні-
герії (2,1 млн), Південному Судану (1,7 млн); 
випереджає Пакистан (1,5 млн) та Афганіс- 
тан (1,2 млн). Водночас серед європейських 
країн наша держава знаходиться на першому 
місці, оскільки Україна випереджає Туреччину 
(близько 1 млн), Азербайджан (564 тис.), Кіпр 
(272 тис.), Грузію (239 тис.) тощо [5].

Це призвело до того, що в умовах політич-
ної, економічної та військової нестабільності  
в Україні відбулося оновлення нормативно- 
законодавчої бази у сфері виплат на потреби 
тимчасово переміщених осіб. Так, для соціаль-
ної підтримки ВПО урядом ще у жовтні 2014 р. 
було запроваджено надання ВПО щомісячної 
адресної допомоги для покриття витрат на 
проживання, у тому числі на оплату житлово- 
комунальних послуг. За даними сайту Мініс-
терства соціальної політики України, станом на 
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кінець 2018 р. держава фактично вже виплати-
ла ВПО майже 12 млрд грн.

Профінансовано за вісім місяців 2018 р.  
на 18,5 млн грн, або на 1%, більше, ніж за ана-
логічний період минулого року [6]. Таке пере-
вищення можна пояснити зміною механізму 
отримання адресної допомоги. Це передусім 
пов’язано з тим, що для вдосконалення меха-
нізму адресної допомоги з урахуванням осо-
бливих потреб найбільш соціально незахище-
них категорій громадян прийнято низку змін  
до нормативно-правових актів, а саме:

– підвищено розмір грошової допомоги осо-
бам з інвалідністю І групи та дітям з інвалідніс-
тю на 30%;

– збільшено грошову допомогу особам з інва-
лідністю ІІ групи на 15%;

– підвищено граничний розмір загальної 
суми грошової допомоги, що виплачується 
на сім’ю, до складу якої входять особи з ін-
валідністю або діти з інвалідністю, на 42%,  
або на 1 000 грн (з 2 400 до 3 400 грн);

– вирішено питання доставки соціальних 
виплат додому особам з інвалідністю І групи  
та людям, які не здатні до самообслуговування 
та потребують постійної сторонньої допомоги;

– розширено коло ВПО, які мають право на 
отримання грошової допомоги, шляхом збіль-
шення верхньої межі суми коштів, які можуть 
мати члени сім’ї ВПО на депозитному бан-
ківському рахунку (рахунках) та не втрачати 
право на отримання грошової допомоги, з 10-  
до 25-кратного розміру прожиткового мініму-
му, встановленого для працездатних осіб;

– врегульовано актуальне питання отримання 
грошової допомоги ВПО, житло яких зруйновано 
або стало непридатним унаслідок проведення ан-
титерористичної операції, затверджено відповідну 
форму акту обстеження технічного стану житла;

– підвищено розмір грошової допомоги особам, 
які отримують пенсії, та дітям із 884 до 1 000 грн; 
граничного розміру загальної суми грошової допо-
моги, що виплачується на сім’ю, з 2 400 до 3 000 грн 
та до 5 000 грн багатодітним сім’ям [6].

Урядом України у зв’язку з прийняттям  
Постанови № 548 від 11.07.2018 також було 
частково врегульовано питання виплати гро-
шової допомоги дітям, які народилися у ВПО 
після початку тимчасової окупації; збільшено 
розмір допомоги студентам та учням професійно- 
технічних навчальних закладів до закінчення 
закладів освіти, але не більше ніж до досягнен-
ня 23 років, до 1 000 грн; надано можливість 
людям завчасно звертатися щодо продовження 
грошової допомоги на наступний період [6].

Усе це свідчить про потребу проведення соціаль-
ного аудиту витрат на ВПО з окупованих територій 
унаслідок збройного конфлікту на Сході України 
як обов’язкової умови довгострокового соціального 
інвестування в процесі взаємодії держави та бізне-
су. Соціальний аудит витрат на ВПО покликаний 
стати важливим чинником практичної реалізації 
основних принципів соціального партнерства в ре-

гулюванні соціально-трудових відносин, передусім 
таких як: рівноправність сторін угод, зацікавле-
ність сторін у договірних відносинах; дотримання 
сторонами та їх представниками трудового зако-
нодавства та інших нормативних правових актів, 
що містять норми трудового права; реальність 
зобов'язань, прийнятих на себе сторонами.

Обстеження, що повинно проводитися в межах 
соціального аудиту витрат, аналогічно до фінансо-
вого аудиту, повинно бути виконане у встановле-
ні строки зі складанням аудиторського висновку. 
Водночас це вимагає розроблення комплексної ме-
тодики соціального аудиту витрат на ВПО внас- 
лідок збройного конфлікту на Сході України, яка б  
регламентувала не тільки порядок його проведен-
ня, а й визначала правила застосування коефі- 
цієнтів, розрахунків, нормативів, а також вимоги 
до складання аудиторського висновку тощо.

Можна розглядати проведення соціального 
аудиту витрат на ВПО з погляду двох рівнів:

1) рівня підприємства, холдингу, галузі;
2) рівня регіону або держави у цілому [7, с. 137].
На рівні підприємства соціальний аудит вит- 

рат може досліджувати напрями, які стосують-
ся якості трудового життя ВПО:

1. Аудит трудового потенціалу: професіона-
лізм, освіта, етнокультура, психофізичний стан.

2. Аудит мотиваційного поля: ставлення до 
власності, зміст праці, матеріальне стимулюван-
ня праці, моральне стимулювання праці, соціаль-
на захищеність трудівника, ергономіка, участь 
трудівника в управлінні, корпоративна культура.

Для якісного проведення соціального аудиту 
в установлені строки аудиторській службі слід 
узгодити деталі плану проведення соціального 
аудиту. План буде виступати основою проведен-
ня соціального аудиту витрат. Загальний план 
соціального аудиту витрат повинен включати 
такі розділи: мета соціального аудиту витрат 
обсяг виконуваних робіт, графік, терміни і по-
рядок їх проведення, підготовка проміжних зві-
тів і висновків, а також способи та прийоми пе-
ревірки, склад команди соціальних аудиторів.

Залежно від масштабів і специфіки діяльності 
об'єкта соціального аудиту, складності перевірки 
та конкретної методики, що буде застосована, фор-
ма та зміст плану можуть змінюватися (табл. 1).

У подальшому необхідно розробити програ-
му соціального аудиту витрат на ВПО з одно-
часним установленням методів проведення 
перевірки. При цьому потрібно враховувати,  
що сформовані аудиторські процедури мають 
на меті виявити наявні суттєві перекручення та 
невідповідність соціо-економічним показникам. 
Передусім соціальний аудитор повинен виявити 
значущі для соціального аудиту сфери та вста-
новити для них більш детальні прийоми і ме-
тоди перевірки. Термін проведення соціального 
аудиту залежить від кількості фахівців, вклю-
чених до складу команди, та їхньої кваліфіка-
ції, а також від технологій, що будуть ними 
застосовані. Загалом можна стверджувати, що 
соціальний аудитор планує свою роботу безпе-
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рервно протягом усього часу проведення соціаль- 
ного аудиту витрат, оскільки план та програма 
можуть коригуватися, однак внесення змін по-
винно бути документально зафіксовано.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Таким 
чином, застосування системи соціального ау-
диту витрат на ВПО дасть можливість органам 
державної влади та місцевого самоврядування 
розкрити латентні форми соціальної напруже-
ності в національній економіці та своєчасно 
вжити необхідних заходів; більш ефективно ре-
гулювати соціо-економічні відносини через ме-
ханізми системи соціального партнерства; вия- 
вити ступінь реалізації національних проектів 
соціального спрямування.
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Таблиця 1
Схема плану соціального аудиту витрат на ВПО 

Підприємство (галузь, регіон) 
Період проведення соціального аудиту 
Кількість люд.-гол.
Керівник проведення соціального аудиту 
Склад перевіряючих
Запланований аудиторський ризик
Запланований рівень суттєвості

№з/п Заплановані види 
робіт Період проведення Виконавець Примітки

1 2 3 4 5
х хххх хх.хх хххх х

Аудитор 
________________(ПІБ)

Керівник групи з проведення соціального аудиту 
________________(ПІБ)
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ЗАСТОСУВАННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ В ОБЛІКУ  
БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

APPLICATION OF FAIR VALUE IN ACCOUNTABILITY  
OF BIOLOGICAL ASSETS AND AGRICULTURAL PRODUCTS

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто різні позиції вітчизняних науковців 

щодо поняття справедливої вартості, проаналізовано перева-
ги та недоліки застосування первісної та справедливої вартості 
під час оцінювання активів. Надано діючий порядок визначен-
ня справедливої вартості біологічних активів і сільськогоспо-
дарської продукції на сільськогосподарських підприємствах. 
З’ясовано необхідність оцінювання сільськогосподарської 
продукції за справедливою вартістю. Проаналізовано вплив 
застосування справедливої вартості біологічних активів і сіль-
ськогосподарської продукції на формування фінансового ре-
зультату від основної діяльності агропромислового підприємст- 
ва. Надано пропозиції щодо організації визначення справед-
ливої вартості біологічних активів і сільськогосподарської про-
дукції на сільськогосподарському підприємстві. Запропонова-
но внесення змін у відображення в бухгалтерському обліку 
результатів переоцінки.

Ключові слова: біологічні активи, сільськогосподарська 
продукція, оцінка, первісна вартість, справедлива вартість.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены различные позиции отечествен-

ных ученых касательно понятия справедливой стоимости, 
проанализированы преимущества и недостатки примене-
ния первоначальной и справедливой стоимости при оцени-
вании активов. Предоставлен действующий порядок опре-
деления справедливой стоимости биологических активов и 
сельскохозяйственной продукции на сельскохозяйственных 
предприятиях. Выяснена необходимость оценивания сельс- 
кохозяйственной продукции по справедливой стоимости. 
Проанализировано влияние применения справедливой 
стоимости биологических активов и сельскохозяйственной 
продукции на формирование финансового результата от 
основной деятельности агропромышленного предприятия. 
Предоставлены предложения по организации определения 
справедливой стоимости биологических активов и сельско-
хозяйственной продукции на сельскохозяйственном пред-
приятии. Предложено внесение изменений в отображение  
в бухгалтерском учете результатов переоценки.

Ключевые слова: биологические активы, сельскохо-
зяйственная продукция, оценка, первоначальная стоимость, 
справедливая стоимость.

АNNOTATION
Biological assets, as part of the assets of agricultural production, 

play an important role in the development of this industry and the 
economy of the country as a whole. Biological assets and agricul-
tural products guarantee the process of production and obtaining an 
economic profit of the enterprise. The difference in agrarian policy in 
Ukraine at the present stage remains the uncertainty of the strate- 
gy of market transformations, as a result of which agriculture is the 
least reformed sector of the economy. The imperfection of the ac-
counting methodology and the lack of clear methodologies for deter-
mining the estimation of biological assets and agricultural products 
at fair value are one of the problems among the main unresolved 
issues. The national standard for the accounting of biological assets 
is used in the practical activities of agricultural enterprises for more 
than a decade, but the foundation of accounting for biological as-
sets and agricultural products still raises many controversial issues, 
which determines the relevance of the chosen topic of research. 
The article considers different points of view of domestic scientists 
on the notion of fair value, analyzes the advantages and disadvan-
tages of applying the initial and fair value in the asset valuation.  
An effective procedure for determining the fair value of biological as-
sets and agricultural products at agricultural enterprises is provided. 
The necessity of realization of biological assets and agricultural pro- 
ducts valuation at fair value is established. The influence of the fair 
value of biological assets and agricultural products on the formation 
of the financial result of the agro-industrial enterprise has been ana-
lyzed. Proposals have been made regarding the organization of the 
determination of the fair value of biological assets and agricultural 
products at an agricultural enterprise. In order to reduce accounting 
problems, it is expedient to clearly state the procedure for conduc- 
ting work on the assessment of biological assets and agricultural 
products at fair value by the end of each month. It is proposed to 
make changes in the reflection in the accounting of results of reva- 
luation of biological assets.

Key words: biological assets, agricultural products, valuation, 
initial value, fair value.

Постановка проблеми. Формування ринко-
вих відносин та впровадження національних 
стандартів бухгалтерського обліку, адаптова-
них до міжнародних стандартів, ставлять нові 
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завдання з обліку специфічних видів активів 
сільськогосподарських підприємств, а саме 
біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції. Незважаючи на практику запрова-
дження з 2007 року П(С)БО 30 «Біологічні ак-
тиви», організація обліку біологічних активів  
і сільськогосподарської продукції досі викли-
кає багато протиріч, що зумовлює актуальність 
вибраної теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Стан та проблеми оцінювання біологічних ак-
тивів і сільськогосподарської продукції дослі-
джували у своїх наукових працях М. Огійчук, 
В. Жук, В. Моссаковський, Ю. Кузьмінський, 
Ф. Бутинець, І. Герасимук, Л. Ловінська, Л. Сук  
та інші вчені.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на значні наукові 
та практичні доробки вітчизняних науковців, ба-
гато питань залишаються невисвітленими та/або 
суперечливими, що не дає можливості створити 
ефективну облікову систему. Серед основних не-
вирішених питань слід назвати недосконалість 
методології обліку та відсутність чітких методик 
з оцінювання біологічних активів і сільськогос-
подарської продукції за справедливою вартістю.

Формулювання цілей статті (постановка зав- 
дання). Метою статті є аналіз методичних і прак-
тичних аспектів визначення та застосування спра-
ведливої вартості в обліку біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, розроблення реко-
мендацій щодо напрямів з удосконалення їх обліку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасний етап інтеграції України у світовий 
економічний простір висуває нові вимоги до ме-
тодів управління підприємствами різних галузей 
економіки. Сільське господарство відіграє важ-
ливу роль у розвитку економіки України, адже 
воно забезпечує промисловість сировиною, а на-
селення – продуктами харчування. Так, за да-
ними Держкомстату України, частка сільського, 
лісового та рибного господарства у ВВП держави 
за ІІІ квартал 2018 року становить 16,24% [1].

Подальший розвиток аграрного сектору еко-
номіки України неможливий без поступового 
й обґрунтованого вдосконалення організації та 
методики бухгалтерського обліку як основного 
джерела забезпечення зовнішніх та внутрішніх 
користувачів своєчасною й достовірною інфор-
мацією для прийняття ними управлінських 
рішень. Великого значення при цьому набуває 
бухгалтерський облік біологічних активів сіль-
ськогосподарських підприємств, оскільки саме 
вони забезпечують процес виробництва та одер-
жання економічного прибутку підприємства,  
та сільськогосподарської продукції, отриманої 
від використання біологічних активів під час 
здійснення господарської діяльності.

Біологічні активи посідають важливе місце 
в забезпеченні соціально-економічного розвитку 
сільських територій. Вони також є ресурсною 
базою розвитку продуктивних сил суспільства, 
насамперед трудового потенціалу села. Щодо со-

ціально-економічної та виробничої ролі біологіч-
них активів і сільськогосподарської продукції  
в економіці країни організація їх бухгалтерсько-
го обліку на сільськогосподарських підприєм-
ствах має велике наукове та практичне значення.

З 1 січня 2007 року вступили в дію Положення 
(стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологіч-
ні активи», затверджене Наказом Міністерства 
фінансів від 29 грудня 2006 року № 1315 (далі – 
П(С)БО 30), що є обов’язковим до застосування 
підприємствами, організаціями та іншими юри-
дичними особами всіх форм власності (крім бан-
ків та бюджетних установ) щодо сільськогоспо-
дарської діяльності, та Методичні рекомендації 
з бухгалтерського обліку біологічних активів, 
затверджені Наказом Міністерства фінансів від 
29 грудня 2006 року № 1315 (далі – Методич-
ні рекомендації № 1315), які внесли радикальні 
зміни в бухгалтерський облік у сільському гос-
подарстві. Потреба розроблення національно-
го стандарту була викликана запровадженням 
Міжнародного стандарту бухгалтерського облі- 
ку 41 «Сільське господарство» (далі – МСБО 41), 
який було рекомендовано використовувати з по-
чатку 2003 року [2]. Цей стандарт застосовуєть-
ся тільки незначною кількістю держав, зокрема 
Німеччиною, Францією, Канадою, Австралією. 
Молдова стала першою країною на пострадянсь- 
кому просторі, яка розробила національний 
стандарт обліку, що передбачає використання 
окремих положень МСБО 41.

Згідно з П(С)БО 30 біологічні активи – це тва- 
рини або рослини, які в процесі біологічних пе-
ретворень здатні давати сільськогосподарську 
продукцію й/або додаткові біологічні активи, 
а також приносити іншим способом економіч-
ні вигоди. Сільськогосподарська продукція –  
це актив, одержаний в результаті відокремлен-
ня від біологічного активу, призначений для 
продажу, переробки або внутрішньогосподар-
ського споживання [3].

Впровадження в Україні П(С)БО 30 «Біо-
логічні активи» визначило принципово новий 
порядок визнання біологічних активів, обліку 
доходів та витрат сільськогосподарської діяль-
ності, формування результатів діяльності сільсь- 
когосподарських товаровиробників.

Критичний аналіз наукових розробок свід-
чить про те, що сьогодні не існує єдиної дум-
ки про доцільність запровадження в практику 
оцінювання активів сільськогосподарських під-
приємств за справедливою вартістю. Прихиль-
ники застосування нових методичних підходів, 
передбачених П(С)БО 30, основним аргументом 
вважають необхідність реального відображення 
активів як важливої складової сільськогоспо-
дарського виробництва.

Згідно з П(С)БО 30 біологічні активи та додатко-
ві біологічні активи оцінюються на таких етапах, 
як первісне визнання, визнання на дату балансу. 
При цьому застосовуються два види оцінювання, 
а саме за первісною вартістю та справедливою 
вартістю. Придбані (отримані) біологічні акти-
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ви зараховуються на баланс сільськогосподарсь- 
кого підприємства за первісною вартістю [3].

За П(С)БО 7 «Основні засоби» первісна вар-
тість – це історична (фактична) собівартість 
необоротних активів у сумі коштів або справед-
ливої вартості інших активів, сплачених (пере-
даних), витрачених для придбання (створення) 
необоротних активів [4].

На дату балансу за П(С)БО 30 біологічні акти-
ви та додаткові біологічні активи відображають 
за справедливою вартістю, зменшеною на очіку-
вані витрати на місці продажу (комісійні вина-
городи продавцям, брокерам, непрямі податки, 
що сплачуються під час реалізації продукції).

За П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» спра-
ведлива вартість – це сума, за якою може бути 
здійснений обмін активу або оплата зобов’язання 
в результаті операції між обізнаними, зацікавле-
ними та незалежними сторонами [5].

Якщо справедливу вартість довгострокових 
біологічних активів на дату балансу достовір-
но визначити неможливо, їх визнають та відоб- 
ражають за первісною вартістю з урахуванням 
суми зносу та зменшення корисності.

Поточні біологічні активи, справедливу вар-
тість яких на дату балансу визначити немож-
ливо, можуть визнаватися та відображатися  
за первісною вартістю, крім поточних біологіч-
них активів рослинництва, які визнаються та 
відображаються як незавершене виробництво,  
а їх оцінювання здійснюється за П(С)БО 9 «Запа-
си». Такі підходи до оцінювання довгострокових 
та поточних біологічних активів застосовують- 
ся до того періоду, в якому стає можливим ви-
значення справедливої вартості.

За П(С)Б0 30 визначення справедливої вар-
тості біологічних активів і сільськогосподар-
ської продукції ґрунтується на цінах активного 
ринку, основними ознаками якого є однорід-
ність продукції та товарів, що продаються та 
купуються на ринку; зацікавленість продавців  
і покупців у здійсненні операцій з купівлі- 
продажу; наявність загальнодоступної інформа-
ції про ринкові ціни. Як зазначає В. Жук, цінами 
активного ринку можуть бути середні ціни реалі-
зації виробників аналогічних біологічних акти-
вів на місцевому або регіональному ринку, ціни 
конкретних заготівельних чи переробних під- 
приємств, з якими працює підприємство (або се-
редні ціни кількох підприємств), ціни на біржі [6].

За відсутності активного ринку визначення спра-
ведливої вартості біологічних активів здійснюєть- 
ся відповідно до вимог п. 14 П(С)БО 30, а саме:

– за останньою ринковою ціною операції  
з такими активами (за умови відсутності суттє-
вих негативних змін у технологічному, ринко-
вому, економічному або правовому середовищі, 
у якому діє підприємство);

– за ринковими цінами на подібні активи, 
скоригованими з урахуванням індивідуальних 
характеристик, особливостей або ступеня завер-
шеності біологічних перетворень активу, для 
якого визначається справедлива вартість;

– за додатковими показниками, які характе-
ризують рівень цін на біологічні активи і сільсь- 
когосподарську продукцію [3].

Згідно з П(С)БО 30 на кожну дату балансу 
необхідно проводити переоцінку біологічних 
активів, справедлива вартість яких може змі-
нюватись як в результаті фізичних змін, так 
і в результаті змін цін на ринку. Зміна спра-
ведливої вартості за поточними біологічними 
активами рослинництва може відбутись лише  
в результаті фізичних змін. Оскільки активний 
ринок за посівами не сформований, тому збіль-
шення їх справедливої вартості може відбува-
тись на дату балансу за рахунок накопичених 
нових витрат на вирощування культур.

За Методичними рекомендаціями № 1315 під-
приємство самостійно вибирає методику аналі-
зу джерел інформації та встановлює порядок 
визначення справедливої вартості під час пер-
вісного визнання й на дату балансу [7].

Порядок визначення й оцінювання біологічних 
активів залежить від джерел їх надходження, стадії 
використання та ринкових умов господарювання.

Як зазначається вище, під час оцінювання 
біологічних активів застосовуються первісна та 
справедлива вартість. Однак вперше саме в П(С)
БО 30 застосовано підхід, коли пріоритет під 
час оцінювання активів було віддано справед-
ливій вартості, яка за біологічними активами 
повинна визначатись на кожну дату балансу [3].  
На нашу думку, така норма приводить до пору-
шення вимог нормативних актів, адже у Н(П)
СБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітнос-
ті» закріплено, що пріоритетною оцінкою акти-
вів є оцінка їх за історичною (фактичною) собі-
вартістю, тобто первісною вартістю [8].

Дослідження теоретичного визнання та 
практичного застосування в обліку поняття 
«справедлива вартість» здійснила Л. Ловінська 
[9, с. 90], яка звернула увагу на те, що цей тер-
мін почали використовувати на початку 90-х ро-
ків минулого століття із введення стандартів 
CAAP FAS-105 та FAS-107 стосовно правил 
розкриття інформації про вартість фінансових 
інструментів, а зі впровадженням у 1993 році 
FAS-115 його запропоновано для оцінюван-
ня цінних паперів. В подальшому цей термін 
використано також у МСФЗ 32 «Фінансові ін-
струменти: визначення і оцінка», де визначено,  
що справедлива вартість – це сума, за якою 
можна обміняти актив або погасити заборгова-
ність в операції між обізнаними, зацікавлени-
ми та незалежними сторонами.

Відповідно до П(С)БО 30 біологічні активи  
і сільськогосподарська продукція на момент 
первісного визнання оцінюються за справедли-
вою вартістю [3].

Існують різні погляди на визначення спра-
ведливої вартості. Одна група вчених її ото-
тожнює з ринковою вартістю, друга група вва-
жає, що вони є різними категоріями. С. Голов 
відзначає, що поняття «справедлива вартість» 
у тому сенсі, що застосовується в бухгалтер-
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ському обліку, не є синонімом терміна «ринко-
ва вартість» [10]. На його думку, справедлива 
вартість характеризує не час операції обміну,  
а її умови, тобто незалежність, обізнаність, за-
цікавленість. Справедлива вартість визначається 
на підставі ринкових цін. Поняття справедливої 
вартості припускає, що операція може відбути-
ся за наявності розбіжностей або обставин, які 
відрізняються від нормального процесу пере-
розподілу в умовах відкритого ринку. На думку 
Л. Ловінської, справедлива вартість має сильні 
й слабкі сторони. Проаналізуємо переваги та не-
доліки застосування первісної та справедливої 
вартості під час обліку активів (табл. 1).

Як зазначає Л. Ловінська, перевагою справед-
ливої оцінки є те, що її використання створює 
умови для об’єктивного оцінювання майбутніх 
грошових потоків, забезпечення порівняннос-
ті активів, придбаних у різний час. Це сприяє 
ефективному менеджменту та об’єктивній оцін-
ці його результатів. Слабкою стороною справед-
ливої оцінки є її умовний характер, адже вона 
визначається не за реальною господарською 
операцією та не підтверджена документально. 
Крім того, вона певною мірою сприяє порушен-
ню принципу обачності, дотримання якого ви-
магає під час складання звітності мінімізації 
невизначеності показників [9, с. 90].

Первісна вартість визначається як сума всіх 
понесених витрат за фактичними ринковими 
цінами на виробництво активів сільського гос-
подарства. Протягом виробничої діяльності всі 
витрати та розрахунок калькуляції фіксуються 
у первинних документах та регістрах. Таким 
чином, первісна вартість визначається на осно-
ві реальних даних, відображених у відповідних 
бухгалтерських документах.

Водночас справедлива вартість, відповідно 
до нормативних документів, визначається на 
основі ринкових цін за мінусом витрат на місці 

продажу. Відсутні документальні підтверджен-
ня такої вартості в первинному та аналітичному 
обліку, тому вирішення цієї проблеми повністю 
залежить від досвіду та кваліфікації праців-
ників облікових служб, що може спричинити 
необ’єктивність та певні зловживання з боку 
підприємства, а також логічно необґрунтовані 
претензії працівників контролюючих органів.

Документальне підтвердження вартості є 
значною перевагою історичної собівартості, 
що посилює її достовірність, тоді як недоліком 
справедливої вартості є умовний характер, тому 
багато науковців, зокрема С. Голов, акцентують  
увагу саме на суб’єктивності справедливої вар-
тості, оскільки вона залежить від зовнішніх 
умов функціонування підприємства та професіо- 
налізму бухгалтерів [10].

Існує неоднозначність оцінювання достовір-
ності інформації. Відповідно до вимог НП(С)БО 1  
«Загальні вимоги до фінансової звітності» наве-
дена у фінансовій звітності інформація повинна 
бути достовірною та правдивою. Достовірною 
вважається інформація, якщо вона не містить 
помилок та виправлень, які можуть вплинути 
на рішення користувачів інформації [8].

Таким чином, первісна вартість є певною 
мірою суб’єктивним показником. Наприклад, 
визначена на дату звітного кварталу історична 
собівартість біологічних активів неповністю ві-
дображає їх реальну вартість, бо не містить за-
гальновиробничих витрат, які розподілятимуть-
ся наприкінці року. Крім того, об’єктивність 
та достовірність такої оцінки в процесі вико-
ристання активів поступово знижуються че-
рез вплив різних факторів (зміна курсу валют, 
динаміка ринкової кон’юнктури, моральний  
та фізичний знос), що викликає необхідність 
проведення переоцінки активів.

Щодо реальності відображення вартості ак-
тивів та, відповідно, покращення показників 

Таблиця 1
Переваги та недоліки первісної та справедливої вартості активів

Вид оцінки Переваги Недоліки

Історична 
собівартість 
(первісна 
вартість)

Документальне підтвердження величини 
витрат Динамічність, що приводить до неадекватності 

оцінки після певного проміжку часу, що 
обумовлене зміною курсу валют, динамікою 
ринкової кон’юнктури, моральним та фізичним 
зносом

Базування складових первісної вартості на 
основі фактичних цін
Об’єктивність оцінювання фінансового 
результату
Дотримання принципу достовірності Необхідність періодичного проведення 

переоцінки активів (зміна курсу валют, 
моральний та фізичний знос)

Економічність, простота та логічність 
методики розрахунку

Справедлива 
вартість

Об’єктивна оцінка майбутніх грошових 
потоків

Умовний характер, відсутність документального 
підтвердження

Реальність відображення вартості активів 
задля покращення показників фінансового 
стану підприємства

Відсутність активного ринку окремих видів 
біологічних активів та сільськогосподарської 
продукції

Порівнянність активів, придбаних в різний 
час Деяке порушення принципу обачності

Застосування єдиних підходів до 
відображення вартості активів у фінансовій 
звітності задля залучення інвестицій

Брак досвіду застосування такої оцінки в 
бухгалтерському обліку сільського господарства 
та інших видах економічної діяльності
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фінансового стану, то слід зазначити, що вплив 
оцінювання за справедливою вартістю залежить 
від величини цін на активному ринку, а також 
співвідношення їх та виробничої собівартості. 
Зокрема, оцінка біологічних активів за спра-
ведливою вартістю в момент первісного визна-
ння позитивно впливатиме на фінансовий стан 
підприємства тоді, коли перевищуватиме рівень 
виробничої собівартості відповідного активу. 
Навпаки, якщо ціни нижчі, то вартість біоло-
гічних активів в балансі знижується порівняно 
з оцінкою за первісною вартістю.

На думку В. Жука, завдання з оцінюван-
ня активів не може бути покладене лише на 
бухгалтерію, адже це є складним процесом.  
Він вважає, що до цієї справи слід залучати 
спеціалістів, агрономів, зоотехніків, тому що 
вони мають певний досвід та доступ до інформа-
ції про ціни. Отже, можна експертним шляхом 
визначити стан біологічного активу для його 
достовірної оцінки [11, с. 87].

Найбільш ефективним шляхом з вирішення 
питань оцінювання є створення на підприємстві 
постійно діючої комісії з визначення справедли-
вої собівартості біологічних активів і сільсько-
господарської продукції, що пропонується Ме-
тодичними рекомендаціями з організації обліку 
біологічних активів і сільськогосподарської про-
дукції за ринковою (справедливою) вартістю [12].

Наказ про створення комісії може бути як 
самостійним наказом, так і додатком до нака-
зу про облікову політику підприємства. Комі-
сії мають за мету організацію роботи з центра-
лізованого збору, узагальнення та збереження 
інформації про справедливу вартість біологіч-
них активів на дату балансу та сільськогоспо-
дарської продукції, а також додаткових біоло-
гічних активів під час їх первісного визнання; 
прийняття рішень про оцінювання на підставі 
застосування певних методів (методик). В ком-
петенцію комісії входять:

– збирання інформації про ціни на поточ-
ні біологічні активи та сільськогосподарську 
продукцію на ринку за галузями та видами 
продукції;

– моніторинг ринкових цін на поточні біо-
логічні активи та сільськогосподарську продук-
цію за їх видами (заведення папок, файлів, сис-
тематизація цінових пропозицій), узагальнення 
підтверджувальних документів з цінами (ксе-
рокопії приймальних квитанцій, прайсів, роз-
друковані сторінки веб-сайтів тощо) в окремій 
бухгалтерській довідці;

– визначення справедливої вартості поточ-
них біологічних активів на дату балансу та 
сільськогосподарської продукції під час їх пер-
вісного визнання відповідно до встановленого 
на підприємстві порядку (методики);

– оформлення результатів оцінювання та 
передачі їх до бухгалтерії задля відображення 
вартості активів в обліку.

На думку В. Моссаковського, кваліфікація 
спеціалістів комісій на рівні підприємства ви-

кликає занепокоєння, адже не в кожному з них 
є фахівці з оцінювання, а бригадири, завідуючі 
фермою чи бухгалтери не завжди можуть об-
ґрунтовано встановити рівень справедливої 
вартості на окремі види активів [13, с. 40]. Під 
час оцінювання активів потрібні зусилля про-
відних спеціалістів України для розроблення 
методики визначення справедливої вартості 
та досить глибоких теоретичних і практичних 
досліджень. Підприємства можуть залучати 
до робіт з визначення оцінки активів спеціа-
лістів. Однак застосування цього методичного 
підходу є не досить практичним щодо вартості 
робіт незалежних експертів-оцінювачів. З ін-
шого боку, за наявності зацікавлення в цьому 
інвесторів така процедура забезпечує достовір-
ність початкової інформації про справедливу 
вартість окремих видів біологічних активів на 
дату балансу та сільськогосподарської продук-
ції на дату визнання.

Ще одна проблема стосується отримання ін-
формації для визначення цін активного ринку. 
Джерелами отримання інформації можуть бути:

– самостійний збір інформації про ціни на 
ринку (інформація з попередніх контрактів, ін-
формація організованих гуртових ринків, прай-
си, рекламні проспекти виробників, інформа-
ційні сайти, періодичні видання);

– отримання інформації з органів держав-
ного управління (середньозважені біржові ціни 
на товарних біржах, дані цінових моніторингів 
Міністерства аграрної політики та продоволь-
ства України, інформація управлінь регіональ-
ного рівня);

– інформація про закупівельні ціни на про-
дукцію, що є об’єктом державного цінового  
регулювання.

Як показує практика, за першим видом дже-
рел інформації попередні контракти є не на всі 
види активів. Більшість сайтів, що містять таку 
інформацію, має платний доступ або зовсім не 
надає його. Прайси та рекламні проспекти ма-
ють стихійний та тимчасовий характер.

У другому випадку дані цінових моніторингів 
Міністерства аграрної політики та продовольства 
України оновлюються досить рідко. На регіо- 
нальному рівні моніторинг цін не проводиться.

Значна частина підприємств не може корис-
туватися мережею через технічні проблеми, зо-
крема через відсутність доступу до Інтернету, 
тому необхідні конкретні організації, які про-
водили б на регіональному рівні моніторинг цін 
активного ринку, а також вжиття заходів з до-
ведення цих даних до сільськогосподарських 
підприємств.

З вищевказаного можна зазначити, що ви-
значення справедливої вартості біологічних ак-
тивів є найважливішим питанням сьогодення.

Слід також відзначити, що величина спра-
ведливої вартості біологічних активів і сіль-
ськогосподарської продукції безпосередньо 
впливає на визначення фінансових результатів 
діяльності агропромислових підприємств.
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Відповідно до П(С)БО 30 фінансовий резуль-
тат від основної діяльності сільськогосподар-
ських підприємств складається з:

– фінансового результату від первісного ви-
знання сільськогосподарської продукції та до-
даткових біологічних активів;

– фінансового результату від реалізації запа-
сів, а саме сільськогосподарської продукції та 
біологічних активів, оцінювання яких здійсню-
ється за справедливою вартістю за вирахуван-
ням очікуваних витрат на місці продажу;

– фінансового результату від зміни справед-
ливої вартості біологічних активів на дату ба-
лансу, оцінювання яких здійснюється за спра-
ведливою вартістю за вирахуванням витрат  
на місці продажу [3].

До складу інших операційних доходів (вит- 
рат) належать доходи (витрати), які виника-
ють від переоцінки біологічних активів на 
дату балансу та первісного визнання сільсько-
господарської продукції. Відповідно до вимог 
Методичних рекомендацій № 1315 після опри-
буткування біологічних активів і сільськогос-
подарської продукції необхідно визначити до-
ходи (витрати) від її первісного визнання. Такі 
доходи (витрати) визначаються як різниця між 
вартістю біологічних активів і сільськогоспо-
дарської продукції, оцінених за справедливою 
вартістю, зменшеною на очікувані витрати на 
місці продажу, та витратами, пов’язаними з біо- 
логічними перетвореннями, що були понесені 
для отримання біологічних активів та сільсько-
господарської продукції [7].

Відповідно до вимог П(С)БО 15 «Дохід» дохо-
ди від реалізації сільськогосподарської продук-
ції та біологічних активів відображаються в об-
ліку в момент їх виникнення [14]. Собівартість 
реалізованих активів буде дорівнювати вартості, 
яка була застосована під час їх первісного ви-
знання, тобто справедливій вартості, зменшеній 
на очікувані витрати на місці продажу. Отже, 
собівартість реалізованих біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції включає доходи 
(витрати) від її первісного визнання. Під час ви-
значення доходів (витрат) від первісного визна-
ння сільськогосподарської продукції та додатко-
вих біологічних активів від зміни справедливої 
вартості біологічних активів на дату балансу не 
відбувається реалізація активів сільськогоспо-
дарського підприємства. Таким чином, нараху-
вання доходів або витрат не відбувається.

Доходи (витрати) від первісного визнання 
додаткових біологічних активів і сільськогос-
подарської продукції включаються до складу 
інших операційних доходів (витрат) у кінці 
звітного (календарного) року або на кожну дату 
балансу з коригуванням до фактичної суми до-
ходів (витрат) від первісного визнання додатко-
вих біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції, визначеної в кінці звітного (кален-
дарного) року [7].

Однак на момент первісного визнання кон-
кретного біологічного активу чи сільськогос-

подарської продукції підприємство ще не відо-
бражає всі витрати, пов’язані з біологічними 
перетвореннями таких активів. Це стосується 
насамперед загальновиробничих витрат та ви-
трат допоміжних виробництв, які розподі-
ляють та відносять на об’єкти обліку в кінці 
року, тому фактичний розмір доходу (витрат) 
від первісного визнання достовірно можна ви-
значити лише в кінці року, а для вірогідного 
визначення фінансових результатів діяльнос-
ті підприємства необхідно врахувати різницю 
між витратами різних звітних періодів. Таким 
чином, відсутність включення загальновироб-
ничих витрат і витрат допоміжних виробництв  
у розрахунок фінансового результату від первіс-
ного визнання таких активів на дату проміжно-
го балансу необґрунтовано завищує прибуток або 
занижує збиток, що негативно відображається 
на достовірності фінансової інформації та може 
викликати прийняття необґрунтованих та нера-
ціональних управлінських рішень. Отже, необ-
хідно провести роботу з узгодження методики 
формування витрат і калькулювання собівартос-
ті продукції з порядком визначення фінансових 
результатів, що полегшить роботу з визначення 
в обліку показників собівартості та прибутку від 
реалізації сільгосппродукції. Проблема усклад-
няється в тому разі, якщо підприємство частину 
власної продукції використовує на внутрішньо-
господарське споживання, наприклад зерно на 
посіви на майбутній рік. Тоді зерно, що буде ви-
користане на посів зернових, оцінюватиметься 
за справедливою вартістю, що викривить сам фі-
нансовий результат, а в майбутньому – витрати 
на вирощування зернових культур.

Визначення фінансових результатів від пер-
вісного визнання сільськогосподарської про-
дукції та біологічних активів приводить до 
ускладнення розрахунку показників собівартос-
ті продукції та складання фінансової звітності 
підприємства.

Пропонуємо вдосконалення методики орга-
нізації обліку біологічних активів і сільсько-
господарської продукції за справедливою вар-
тістю, яка дещо відрізняється від наведеної  
в Методичних рекомендаціях з організації облі-
ку біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції за ринковою (справедливою) вартіс-
тю. Необхідно затвердити принципи організації 
робіт з визначення справедливої вартості біоло-
гічних активів і сільськогосподарської продук-
ції в Наказі про облікову політику підприємст-
ва, в якому слід визначити коло посадових осіб, 
а саме виконавців цих обов’язків, затвердити 
номенклатуру активів, за якими буде визнача-
тися справедлива вартість. Для документально-
го підтвердження інформації про справедливу 
вартість біологічних активів і сільськогоспо-
дарської продукції пропонуємо оформлювати 
відповідну Довідку про справедливі (ринко-
ві) ціни на біологічні активи і сільськогоспо- 
дарську продукцію, яка складається за галузе-
вим принципом на відповідну дату. В ній можуть 
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зазначатись об’єкт обліку, справедлива вар-
тість одиниці біологічного активу чи сільсько- 
господарської продукції, метод оцінювання  
з посиланням на відповідний додаток, величина 
планових витрат на місці продажу. Протягом 
місяця бухгалтерія оцінює активи, використо-
вуючи ціни активного ринку, зазначені у Довід-
ці. Підтверджуючі документи щодо визначення 
справедливої вартості оформлюються у вигляді 
додатків до Довідки (копії договорів, роздруко-
вані дані з Інтернету, прайси тощо).

Одним з основних методичних підходів до ор-
ганізації бухгалтерського обліку біологічних ак-
тивів і сільськогосподарської продукції є регуляр-
не щомісячне визначення справедливої вартості. 
Перевагами такого підходу є нетривалий термін 
здійснення процедури оцінювання та оформлен-
ня, залучення невеликої кількості працівників, 
простота, доступність та універсальність.

На нашу думку, для спрощення отримання 
інформації для визначення справедливої вар-
тості біологічних активів і сільськогосподар-
ської продукції на сайті Міністерства аграрної 
політики та продовольства України в розді-
лі корисної інформації можна створити нову 
вкладку «Справедлива вартість». Кожного дня 
(або тижня) інформація за видами активів по-
винна оновлюватися. Такий підхід значною мі-
рою спростить визначення справедливої вартос-
ті на сільськогосподарських підприємствах.

На наш погляд, оцінювання сільськогос-
подарської продукції, що виготовляється для 
власного внутрішньогосподарського споживан-
ня та, як правило, становить продовження ви-
робничого процесу, має відбуватись на основі 
витрат, а не за справедливою вартістю, адже 
за такого варіанта обліку фінансовий результат 
визначається після реалізації продукції. Її со-
бівартість включає використану готову продук-
цію за собівартістю виробництва. Ринкова ціна 
в цьому разі не потрібна, бо продукція виготов-
лена не для продажу: сіно, солома, зелена маса, 
силос та інші види можуть бути використані 
як корми для відгодівлі тварин власного госпо- 
дарства. Така продукція практично не має віль-
ного ринку, тому встановити ринкову ціну до-
сить часто неможливо. За цих умов собівартість 
виробництва буде становити її справедливу вар-
тість для цього підприємства.

Переоцінка біологічних активів на дату ба-
лансу за справедливою вартістю дає можливість 
відобразити реальні показники фінансової звіт-
ності, які використовуються під час отримання 
сільськогосподарськими підприємствами інвес-
тицій та кредитів банків. Можна погодитися з 
тим, що довгострокові біологічні активи необ-
хідно переоцінювати на дату балансу, тобто ви-
значати їх справедливу вартість. Однак, на нашу 
думку, результат цієї дооцінки не повинен впли-
вати на фінансовий результат підприємства, його 
необхідно відображати аналогічно визначенню в 
бухгалтерському обліку результатів переоцінки 
основних засобів згідно з вимогами П(С)БО 7  

«Основні засоби» [4]. Суму збільшення справед-
ливої вартості, тобто суму дооцінки, об’єктів 
довгострокових біологічних активів пропонуєть-
ся включати до складу капіталу в дооцінках на 
окремому субрахунку, а суму зменшення, тобто 
суму уцінки, – до складу витрат. Отже, під час 
визначення фінансового результату від основ- 
ної діяльності у загальну суму чистого прибут-
ку сільськогосподарські підприємства не будуть 
включати доходи, що не підкріплені виручкою, 
а це не буде спричиняти протиріччя, які нега-
тивно впливають на достовірність відображення 
інформації у фінансовій звітності.

Висновки. Таким чином, вжиття запропоно-
ваних заходів з організації оцінювання біологіч-
них активів і сільськогосподарської продукції 
дасть змогу спростити визначення справедливої 
вартості на сільськогосподарських підприєм-
ствах. Відображення зміни вартості біологічних 
активів у складі капіталу в дооцінках дасть 
можливість відображати реальну ситуацію з їх 
вартістю. Капітал у дооцінках відображає влас-
не джерело формування активів підприємства. 
Такий порядок відображення активів в обліку, 
з одного боку, сприятиме задоволенню інтересів 
різних користувачів, а з іншого боку, посилить 
достовірність фінансової звітності.
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИЗНАННЯ Й ОЦІНЮВАННЯ  
КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

PROBLEM ASPECTS OF RECOGNITION AND EVALUATION  
OF CAPITAL INVESTMENTS IN ACCOUNTING

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена проблемам бухгалтерського обліку ка-

пітальних інвестицій. Під час дослідження виявлено, що нена-
лежне інформаційне забезпечення управління капітальними 
інвестиціями гальмує темпи оновлення необоротних активів 
суб’єктів господарювання зокрема та держави загалом. Вста-
новлено, що наявна система стандартизації бухгалтерського 
обліку не містить належної регламентації виконання процедур 
облікового відображення операцій з капітальними інвестиціями. 
Аргументовано, що підставою визнання капітальних інвестицій 
в бухгалтерському обліку є виконання чотирьох умов, а саме 
часу, контролю, вартості та економії, а для їх оцінювання найдо-
цільніше застосовувати витратний підхід за первісною вартістю. 
Крім того, обґрунтовано, що збільшення вартості капітальних 
інвестицій за рахунок капіталізації фінансових витрат позитивно 
впливає на характеристику фінансової звітності підприємства 
щодо оцінювання його фінансово-майнового стану.

Ключові слова: капітальні інвестиції, необоротні активи, 
капіталізація, фінансові витрати, стандарти бухгалтерського 
обліку.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблемам бухгалтерского учета капи-

тальных инвестиций. При исследовании выявлено, что ненад-
лежащее информационное обеспечение управления капиталь-
ными инвестициями тормозит темпы обновления необоротных 
активов субъектов хозяйствования в частности и государства  
в целом. Установлено, что существующая система стандартиза-
ции бухгалтерского учета не содержит надлежащей регламен-
тации выполнения процедур учетного отображения операций 
с капитальными инвестициями. Аргументировано, что основа- 
нием признания капитальных инвестиций в бухгалтерском учете 
является выполнение четырех условий, а именно времени, кон-
троля, стоимости и экономии, а для их оценивания целесооб- 
разнее всего применять затратный подход по первоначальной 
стоимости. Кроме того, обосновано, что увеличение стоимости 
капитальных инвестиций за счет капитализации финансовых 
расходов положительно влияет на характеристику финансовой 
отчетности предприятия касательно оценивания его финансово- 
имущественного состояния.

Ключевые слова: капитальные инвестиции, необрати-
мые активы, капитализация, финансовые расходы, стандарты 
бухгалтерского учета.

ANNOTATION
The article is devoted to the problems of accounting of capital 

investments. The topicality of general problem is due to the high 
level of depreciation of non-current assets of enterprises and low 
rates of growth of capital investments. In the course of the study, 
it was revealed that improper information management of capital 
investments breaks the rate of renewal of non-current assets in 
economic entities in particular and in the state as a whole. Accor- 
ding to the results of the study of the content of legislative and 
regulatory documents in the field of accounting, it has been es-
tablished that the existing system of its standardization and reg-
ulation does not contain proper regulation of the implementa-
tion of accounting procedures for capital investment operations.  
The research of scientific works on the specified topic has estab-
lished that problems of recognition and evaluation of capital invest-
ments in accounting have not been solved yet. It is argued that the 
basis for recognizing capital investments in accounting is the fulfill-
ment of four conditions: time condition – the process of investment 
has begun, but has not been completed yet; control condition – the 
company controls both the process of capital investment and its in-
termediate results in tangible or intangible form; cost condition – the 
interim results of the process of capital investment can be reliab- 
ly estimated; economic condition – there is confidence that upon 
the completion of the capital investment process, an asset will be 
obtained that will bring economic benefits to the enterprise in the 
future. Based on the analysis of various methodological approa- 
ches to the valuation of objects in accounting, it is substantiated 
that for the estimation of capital investments, it is most appropria- 
te to apply a cost approach at the original cost. In addition, it is 
substantiated that an increase in the value of capital investments 
due to the capitalization of financial expenses positively affects 
the characteristic of the financial statement of the enterprise in 
terms of assessing its financial and property status, in particular, 
improves its solvency and thus creates additional opportunities for 
attracting funding for the renewal of non-current assets.

Key words: capital investments, non-current assets, capitali- 
zation, financial expenses, accounting standards.

Постановка проблеми. Обсяг капітальних 
інвестицій є важливим фактором та індикато-
ром розвитку економіки держави загалом та 
суб’єктів господарювання зокрема. Інновацій-
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ний характер економічного розвитку передба-
чає постійне оновлення економічних засобів, 
що обумовлює систематичні видатки суб’єктів 
господарювання на капітальні інвестиції та 
присутність відповідної статті в їхніх балансах.

Здійснення капітальних інвестицій, як пра-
вило, потребує значних витрат фінансових 
ресурсів, тому обсяги інвестування обмежені 
фінансовими можливостями підприємств та їх-
ньою здатністю залучати капітал. Статистичні 
дані за останні роки свідчать про те, що близь-
ко 70% капітальних інвестицій суб’єкти гос-
подарювання фінансували за рахунок власних 
коштів (рис. 1). З іншого боку, середній рівень 
зношення основних засобів в економіці стано-
вить близько 60% (рис. 2), отже, за рахунок 
лише власних коштів істотно покращити свій 

економічний потенціал суб’єкти господарюван-
ня не зможуть, адже це не забезпечує навіть 
5% індексу зростання основних засобів (рис. 3).

Залучення позикових коштів для фінансу-
вання капітальних інвестицій сьогодні є досить 
вартісним. Великі відсоткові платежі, з одного 
боку, істотно ускладнюють критерії кредито-
спроможності позичальників, а з іншого, обу-
мовлюють високі фінансові витрати, чим по-
нижують фінансові результати та погіршують 
кредитоспроможність таких суб’єктів. Одним 
з можливих шляхів подолання цієї проблеми 
може бути капіталізація фінансових витрат, од-
нак така можливість обмежена певними крите-
ріями та вимогами до об’єктів інвестування, ви-
значеними у стандартах бухгалтерського обліку 
та фінансової звітності. Таким чином, питання 

Рис. 1. Динаміка капітальних інвестицій в Україні  
за джерелами фінансування за 2013–2017 рр.

 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

2013 2014 2015 2016 2017

Ти
с.

 гр
н.

 

Роки 

Інші джерела фінансування 

Кошти населення на 
будівництво житла 
Кошти іноземних інвесторів 

Кредити банків та інших позик 

Власні кошти підприємств та 
організацій 
Кошти місцевих бюджетів 

Кошти державного бюджету 

Інвестиції у матеріальні активи 

Інвестиції у нематеріальні 
активи 

 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

2013 2014 2015 2016 2017

Рі
ве

нь
 зн

ос
у,

 %
 

Роки 
 

97,00

98,00

99,00

100,00

101,00

102,00

103,00

104,00

105,00

106,00

2013 2014 2015 2016

Ін
де

кс
 зр

ос
та

нн
я 

ва
рт

ос
ті

 о
сн

ов
ни

х 
за

со
бі

в,
 %

 

Роки 
Рис. 2. Середній рівень зносу основних засобів  

в Україні за 2013–2017 рр.
Рис. 3. Індекс зростання вартості основних засобів 

в Україні за 2013–2016 рр.



361Приазовський економічний вісник

обліково-звітного відображення капітальних 
інвестицій є актуальними для вирішення проб- 
леми оновлення економічних засобів та забезпе-
чення економічного зростання економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемні аспекти теорії та практики обліку, 
аналізу операцій, пов’язаними з капітальним 
інвестуванням, та управління ними досліджу-
вали такі українські вчені, як М.І. Бондар [1], 
В.А. Дерій [2], А.Г. Загородній [3], З.В. Задорож-
ний [4], Я.О. Ізмайлов [5], Т.Г. Камінська [2],  
Я.Д. Крупка [6], Т.В. Майорова [7], Ю.О. Но-
човна [9], С.Й. Сажинець [14], І.Й. Яремко [15].

Першою фундаментальною працею, у якій 
досліджені проблеми обліку капітальних інвес-
тицій після реформування бухгалтерської мето-
дології, можна вважати монографію Я.Д. Круп-
ки «Облік інвестицій». У ній автор детально 
розкрив особливості капітальних інвестицій, 
підходи до їх оцінювання, їх синтетичного  
та аналітичного обліку в розрізі об’єктів такого 
інвестування, зокрема придбання та створення 
об’єктів основних засобів та інших необоротних 
активів, будівництва, здійснення капітального 
поліпшення об’єктів необоротних активів [6]. 
Багато з викладених у монографії пропозицій 
актуальні сьогодні. Однак деякі положення 
сформульовані під випливом минулих інфля-
ційних процесів, крім того, за майже двадцять 
років відбулися певні зміни в регулюванні мето-
дології бухгалтерського обліку, що знову актуа-
лізує потребу проведення наукових досліджень 
бухгалтерського обліку капітальних інвестицій.

Низку наукових пропозицій щодо вдоско-
налення обліку капітальних інвестицій у своїй 
дисертації сформував Я.О. Ізмайлов. Зокрема, 
він запропонував удосконалення статистичної 
форми № 2-інвестиції, методики обліку капі-
тальних інвестицій на природоохоронні цілі  
та комплексного еколого-економічного аналізу 
капітальних інвестицій [5].

В.А. Дерій та Т.Г. Камінська у своїй праці [2] 
дослідили проблеми обліково-аналітичного за-
безпечення капітальних інвестицій, їхній стан, 
структуру за видами та джерелами здійснення 
в Україні у 2014 р., запропонували елементи 
наказу про облікову політику щодо розкриття 
методів оцінювання капітальних інвестицій 
тощо. Певні пропозиції щодо вдосконалення 
аналітичного обліку капітальних інвестицій 
(введення додаткових субрахунків до рахун-
ку 15 «Капітальні інвестиції») наведені також  
у праці З.В. Задорожного [4].

С.Й. Сажинець ще у 2009 р. зазначав про 
необхідність запровадження чіткої системи до-
кументування, обліку та контролю капіталь-
них інвестицій, запропонувавши конкретні 
форми первинних облікових документів, зок- 
рема «Замовлення на роботи та послуги з ка-
пітального інвестування» та «Калькуляцію 
на виконання господарським способом робіт  
з капітального інвестування» [14]. Однак орган  
державної влади, який здійснює регулювання 

у сфері бухгалтерського обліку, досі не вирі-
шив цієї проблеми.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Питання визнання й оціню-
вання капітальних інвестицій належним чином 
не розкриті ні в імперативних документах, які 
регулюють бухгалтерський облік, ні в наукових 
працях, що формує невирішену частину загаль-
ної проблеми неефективного управління капі-
тальним інвестиціями та його інформаційного 
забезпечення.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження проб- 
лемних питань визнання й оцінювання капі-
тальних інвестицій в бухгалтерському обліку 
підприємств, обґрунтування пропозицій щодо 
їхнього вирішення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Капітальні інвестиції є одним з головних меха-
нізмів розширеного відтворення факторів вироб-
ництва, фундаментом економічно-інноваційного  
розвитку суб’єкта господарської діяльності не-
залежно від сфери діяльності чи форми влас-
ності. Ефективне управління процесом інвес-
тування базується на достовірній, актуальній 
та своєчасній інформації про необхідність, до-
цільність, вартість та інші характеристики ін-
вестицій. Більшість інформації фінансового ха-
рактеру відображена в системі бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності.

Основними законодавчо-нормативними до-
кументами, які регламентують питання мето-
дології, методики й організації бухгалтерського 
обліку, є національні положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку, міжнародні стандарти 
фінансової звітності та бухгалтерського обліку, 
Податковий кодекс України тощо.

Відповідно до Податкового кодексу України 
капітальні інвестиції є господарськими опера-
ціями, що передбачають придбання будинків, 
споруд, інших об’єктів нерухомої власності, ін-
ших основних засобів та нематеріальних акти-
вів, що підлягають амортизації [10].

Єдиного стандарту, який би регламентував 
методологію бухгалтерського обліку капіталь-
них інвестицій, немає ні в національній сис-
темі стандартизації бухгалтерського обліку, ні 
в міжнародній. Окремі питання методики їх 
бухгалтерського обліку розкриті у стандартах, 
які стосуються об’єктів інвестування, зокре-
ма основних засобів, нематеріальних активів.  
П(С)БО 7 «Основні засоби» встановлює, що до 
капітальних інвестицій в необоротні матеріаль-
ні активи належать витрати на будівництво, ре-
конструкцію, модернізацію (інші поліпшення, 
що збільшують первісну (переоцінену) вартість), 
виготовлення, придбання об’єктів матеріаль-
них необоротних активів (зокрема, необорот-
них матеріальних активів, призначених для 
заміни діючих, та устаткування для монтажу),  
що здійснюються підприємством [12]. Крім виз- 
начення, в цьому стандарті лише зазначено, що 
інформацію про суму капітальних інвестицій  



362

Випуск 2(13) 2019

Класичний приватний університет

в основні засоби за звітний рік необхідно наво-
дити в примітках до річної фінансової звітності 
підприємств.

В П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» зазна-
чено, що незавершені капітальні інвестиції  
в нематеріальні активи – це капітальні інвес-
тиції у придбання, створення та модернізацію 
нематеріальних активів, використання яких за 
призначенням на дату балансу не відбулося [13].

Таким чином, питання визнання й оцінюван-
ня капітальних інвестицій належним чином не 
розкриті в документах, що регламентують ме-
тодику й організацію бухгалтерського обліку. 
На думку Я.Д. Крупки, це може бути пов’язане 
з тим, що «у світовій практиці рідко виділяють-
ся як окремі облікові номенклатури капітальні 
інвестиції», а поняття інвестицій здебільшого 
використовують для означення фінансових опе-
рацій зі вкладення коштів [6, с. 110].

З огляду на імперативну неврегульованість 
умови визнання капітальних інвестицій необ-
хідно визначати з використанням загальних 
підходів до визнання активів у бухгалтерсько-
му обліку та з урахуванням особливостей, які 
їм притаманні. До основних критеріїв визнання 
активів належать:

– контроль з боку підприємства;
– ймовірність отримання економічних вигід 

від їх використання в майбутньому;
– можливість достовірного оцінювання їхньої  

вартості [8].
Капітальні інвестиції характеризують вар-

тість проміжного результату процесу створення 
(оновлення) об’єктів необоротних активів. Хоча 
процес капітального інвестування може тривати 
як довше, так і коротше від одного року (опера-
ційного циклу, якщо він довший одного року), 
його проміжні результати за терміном викорис-
тання ідентифікують так само, як об’єкти його 
кінцевого результату, а саме необоротні активи.

Таким чином, до основних умов визнання 
капітальних інвестицій в бухгалтерському об-
ліку підприємств можна віднести:

– умову часу (процес інвестування розпочав-
ся, але ще не завершений);

– умову контролю (підприємство контролює 
як процес капітального інвестування, так і його 
проміжні результати в матеріальній чи немате-
ріальній формі);

– умову вартості (проміжні результати про-
цесу капітального інвестування можна досто-
вірно оцінити);

– умову економії (є впевненість, що по завер-
шенні процесу капітального інвестування буде 
отриманий актив, який в майбутньому принесе 
підприємству економічні вигоди).

Невід’ємною умовою визнання капітальних 
інвестицій в бухгалтерському обліку є їхнє 
вартісне оцінювання, адже всі об’єкти в облі-
ку відображаються у грошовому вимірнику. 
В стандартах бухгалтерського обліку та фінан-
сової звітності передбачені два основні підходи 
до оцінювання активів, а саме за витратами на 

їхнє придбання чи виготовлення та за справед-
ливою вартістю. Щодо необоротних активів вит- 
ратному підходу відповідають такі види оцін-
ки, як первісна вартість, залишкова (балансова) 
вартість та відновна вартість. Справедливу вар-
тість необоротного активу можна представити 
як вартість його реалізації (ринкову вартість) 
чи вартість використання, яку здебільшого роз-
раховують шляхом дисконтування очікуваних 
майбутніх чистих грошових надходжень від ви-
користання активу та його ліквідації.

З огляду на специфіку капітальних інвести-
цій найбільш економічно обґрунтованим для 
їхнього оцінювання є витратний підхід за пер-
вісною вартістю. Це твердження можна аргу-
ментувати таким чином:

– капітальні інвестиції не підлягають експлуа- 
тації, отже, зносу та амортизації, тому поняття 
залишкової вартості для них не характерне;

– капітальні інвестиції безпосередньо не ге-
нерують економічні вигоди, а є об’єктами про-
міжної ланки створення повноцінних активів, 
які такі вигоди можуть генерувати; потреба 
відновлення може виникати лише щодо повно-
цінних активів, тобто генераторів економічних 
вигід, які зношені чи з інших причин втратили 
свої характеристики, а не об’єктів проміжних 
стадій їхнього створення; таким чином, понят-
тя відновної вартості до капітальних інвестицій 
також незастосовне;

– з огляду на те, що капітальні інвестиції без-
посередньо не генерують економічні вигоди, не 
буде також майбутніх позитивних чистих грошо-
вих потоків від їхнього використання, що уне-
можливлює застосування вартості використання 
капітальних інвестицій для їхнього оцінювання.

Загалом можливість застосування підхо-
ду справедливої вартості до оцінювання капі-
тальних інвестицій досить обмежена, оскільки 
їх здійснюють для отримання певного активу, 
придатного для експлуатації, а не для реалі-
зації (як незавершених об’єктів зі створення 
активів). За умови призупинення процесу капі-
тального інвестування на досить довгий термін 
(виникнення так званих довгобудів), на їхню 
вартість можуть впливати фактори зовнішнього 
середовища (наприклад, інфляція, зміна техно-
логій), що обумовлює необхідність проведення 
переоцінки вартості капітальних інвестицій. 
З іншого боку, менеджери підприємства можуть 
переглянути доцільність завершення такого ін-
вестиційного проекту, внаслідок чого вартість 
капітальних інвестицій набуває статусу лікві-
даційної та буде збільшена на величину лікві-
даційних витрат або статусу вартості реалізації 
з переведенням об’єкта капітальних інвестицій 
до іншої групи активів, а саме необоротних ак-
тивів, утримуваних для продажу.

Важливим щодо впливу на фінансово- 
економічний стан підприємства є можливість ка-
піталізації фінансових витрат, пов’язаних з ка-
пітальними інвестиціями. Така можливість пе-
редбачена П(С)БО 31 «Фінансові витрати» [11],  
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якщо капітальні інвестиції визнаються квалі-
фікаційними активами. Капіталізація фінансо-
вих витрат дає змогу, з одного боку, збільшити 
вартість капітальних інвестицій, отже, вартість 
усього майна підприємства, а з іншого боку, 
зменшити витрати на величину відсоткових вип- 
лат за позиками, отже, збільшити обсяг при-
бутку (знизити обсяг збитку) підприємства за 
звітний період.

Таким чином, збільшення вартості капіталь-
них інвестицій за рахунок капіталізації фінан-
сових витрат позитивно впливає на характерис-
тику фінансової звітності підприємства щодо 
оцінювання його фінансово-майнового стану.

Узагальнену методику визнання й оцінюван-
ня капітальних інвестицій в бухгалтерському 
обліку відображено на рис. 4.

Висновки. Капітальні інвестиції є важли-
вим фактором економічного розвитку суб’єктів 
господарювання зокрема та держави загалом. 
Теперішні обсяги капітальних інвестицій свід-
чать про надзвичайно низькі темпи оновлення 
необоротних активів. Вирішення цієї проблеми 
потребує принаймні належного інформаційного 
забезпечення управління процесами капіталь-
ного інвестування.

Основним джерелом інформації про капі-
тальні інвестиції є система бухгалтерського 
обліку підприємств. За результатами прове-
деного дослідження встановлено, що наявна 
система стандартизації бухгалтерського облі-
ку не містить належної регламентації виконан-
ня процедур облікового відображення операцій  
з капітальними інвестиціями. Аргументовано,  
що підставою визнання капітальних інвестицій 
в бухгалтерському обліку є виконання чотирьох 
умов, а саме часу, контролю, вартості та економії, 
а для їх оцінювання найдоцільніше застосовува-
ти витратний підхід за первісною вартістю. Крім 
того, обґрунтовано, що збільшення вартості капі-
тальних інвестицій за рахунок капіталізації фі-
нансових витрат позитивно впливає на характе-
ристику фінансової звітності підприємства щодо 
оцінювання його фінансово-майнового стану.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ОПЕРАЦІЙ  
СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

ACCOUNTING AND ANALYSIS THEORETICAL BASES  
OF OPERATIONS IN AGRICULTURAL INSURANCE

АНОТАЦІЯ
Узагальнюючи особливості ведення обліку страхових  

та аграрних підприємств, ми визначили предмет договору 
страхування сільськогосподарського підприємства. У статті 
розкрито основні теоретичні засади ведення бухгалтерського 
обліку операцій зі страхування майна сільськогосподарських 
підприємств, проаналізовано процедуру страхування, зроб- 
лено аналіз та порівняння ведення бухгалтерського обліку 
за національними та міжнародними стандартами. Дослідже-
но теоретичні засади обліку операцій зі страхування під час 
укладання договору страхування та відшкодування збитків за 
настання страхового випадку на підприємствах аграрного сек-
тору економіки. Особливу увагу приділено визначенню об’єктів 
бухгалтерського обліку під час здійснення процедури стра-
хування та порівняння їх з національними та міжнародними  
стандартами.

Ключові слова: сільськогосподарське страхування, стра-
ховий платіж, страховий випадок, страхова вартість, відшкоду-
вання збитків, договір страхування.

АННОТАЦИЯ
Обобщая особенности ведения учета страховых и аграр-

ных предприятий, мы определили предмет договора страхо-
вания сельскохозяйственного предприятия. В статье раскрыты 
основные теоретические основы ведения бухгалтерского уче-
та операций по страхованию имущества сельскохозяйствен-
ных предприятий, проанализирована процедура страхования, 
сделаны анализ и сравнение ведения бухгалтерского учета по 
национальным и международным стандартам. Исследованы 
теоретические основы учета операций по страхованию при 
заключении договора страхования и возмещении убытков при 
наступлении страхового случая на предприятиях аграрного 
сектора экономики. Особое внимание уделено определению 
объектов бухгалтерского учета при осуществлении процедуры 
страхования и сравнении их с национальными и международ-
ными стандартами.

Ключевые слова: сельскохозяйственное страхование, 
страховой платеж, страховой случай, страховая стоимость, 
возмещение убытков, договор страхования.

ANNOTATION
Property insurance in the agrarian sector of the economy can 

be assessed as financial services that can provide economic de-
velopment and stability, business development. Insurance sup-
ports the development of trade, including international, which is 
key to the management of agrarian business. A general study of 
insurance activities in the field of agrarian economics determines 
the relevance of this topic. The purpose of the article is to deepen 
the theoretical bases for improving the accounting and analysis 
of property insurance operations at agricultural enterprises, taking  
into account international and national accounting standards. In-
surance in the agrarian sector of the economy is the most effective 
protection tool for minimizing the risks of agricultural production 
used throughout the world. Insurance of agrarian commodity pro-

ducers is a prerequisite for reducing the risks in the agricultural pro-
duction. Property insurance plays a significant role as a regulator 
of income or expense calculation. The article describes the basic 
theoretical principles of accounting of insurance operations of ag-
ricultural enterprises property, analyzes the procedure of insuran- 
ce, analyzes and compares the keeping of accounting according to 
national and international standards. The article provides the theo-
retical basis of insurance operations accounting when entering into 
an insurance contract and indemnification upon the occurrence of 
an insured event at the agrarian enterprises. Particular attention 
is paid to the definition of accounting objects in the insurance pro-
cedure and comparison between national and international stan-
dards of insurance. The key issue of rational organization of ac-
counting for agricultural insurance is the correct identification of the 
concept of property subject to insurance, and its interaction with 
other objects of accounting. The implementation of author’s pro-
posals in the practice of agricultural enterprises will facilitate their 
access to insurance services, will simplify insurance procedures 
and will allow broad implementation of international standards  
in the business activities of insurance companies.

Key words: agricultural insurance, insurance payment, insuran- 
ce case, insurance value, indemnification, insurance contract.

Постановка проблеми. Страхування майна 
сільськогосподарських підприємств в Україні 
здійснюється згідно з чинним законодавством, 
розробленою низкою законів та актів. Майно-
ве страхування відіграє значну роль як регуля-
тор визначення доходів чи витрат. Прозорість 
визначення цих чинників залежать від їх ра-
ціонального управління, зокрема управління 
такими категоріями, як облік, аналіз, контр-
оль. Загальне дослідження страхової діяльності  
у сфері аграрної економіки обумовлює актуаль-
ність цієї тематики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання ведення бухгалтерського обліку, 
його аналізу, операцій майнового страхування 
нині є дискусійними. Цю тематику порушу-
вали багато як вітчизняних, так і зарубіжних 
вчених, зокрема І.І. Бабіч, В.Д. Базилевич, 
Ф.Ф. Бутинець, М.Я. Дем’яненко, В.Г. Лінник, 
О.Ю. Ничипорук, С.С. Осадець, О.О. Терещен-
ко, С.Г. Фалько, О.В. Царенко, Г.Ф. Шепітко.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Недостатньо розглянутим  
є ведення бухгалтерського обліку в системі 
страхування майна сільгоспвиробників як пра-
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вильність визначення предмета страхування, 
об’єкта обліку та їх належність до національ-
них і міжнародних стандартів.

Формулювання цілей статті (постановка зав- 
дання). Мета статті полягає в поглибленні теоре-
тичних засад щодо вдосконалення обліку й ана-
лізу операцій майнового страхування на підпри-
ємствах сільського господарства з урахуванням 
міжнародних та національних стандартів обліку.

Для написання статті використано економіч-
ні та статистичні дослідження. Для виявлен-
ня основних напрямів розвитку страхування 
сільськогосподарського підприємства в процесі 
дослідження стану обліку й аналізу операцій 
майнового страхування застосовувалися такі 
методичні прийоми, як аналіз та синтез.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аграрна сфера економіки та виробництво сільсь- 
когосподарської продукції мають особливий ха-
рактер щодо операцій, пов’язаних зі страхуван-
ням. Предметом договору страхування у цьому 
разі є біологічні активи та сільськогосподарська 
продукція, наприклад урожай сільськогоспо-
дарських культур та багаторічних насаджень, 
сільськогосподарські транспортні засоби, будів-
лі, майнові комплекси.

Отже, стандартна страхова термінологія у 
цьому разі має інший характер з прив’язкою 
до специфіки аграрного виробництва. У процесі 
страхування страхувальником є юридична або 
фізична особа (в межах закону), а страхови-
ком – юридична особа, що має ліцензію на здій-
снення певної страхової діяльності та приймає 
на себе за договором страхування за певну вина-
городу зобов’язання відшкодувати страхуваль-
нику або іншій особі, на користь якої укладено 
договір страхування, збитки, що виникли в ре-
зультаті настання страхових випадків, обумов-
лених у договорі. Отже, одним з перших етапів 
відносин між страховиком та страхувальником 
є заключення договору страхування, за умови 
якого страхувальник сплачує страхову премію, 
а страховик зобов’язується виплатити йому за 
настання страхового випадку страхову випла-
ту. За деяких видів страхування майна страху-
вальнику надається підтвердження заключення 
договору страхування, а саме страховий поліс, 
який містить певні голограми та порядковий 
номер і вважається бланком суворої звітності. 
У договорі страхування чітко зазначається по-
дія, внаслідок якої існує певна загроза позбав-
лення повного чи часткового майна внаслідок 
страхової події (природних катаклізмів, по-
жежі, хвороби тощо), тобто страхового ризи-
ку, передбачення якого практично неможливе. 
У договорі також передбачається страховий ви-
падок, а саме подія, передбачувана договором 
страхування або законодавством, яка відбулась 
і з настанням якої виникає обов’язок страхови-
ка зробити страхову виплату страхувальнику, 
застрахованій особі, вигодонабувачу чи іншим 
третім особам. Після заключення, підписання 
договору страхування всіма сторонами страху-

вальник зобов’язаний заплатити страховику 
певну суму грошей, а саме страхову премію, 
плату за страхування відповідно до договору 
страхування або закону. Страхова премія (стра-
ховий платіж, страховий внесок) визначається 
як відношення страхової суми до брутто-став-
ки страхового тарифу з урахуванням поправо-
чних коефіцієнтів. Страховий тариф визна- 
чається з одиниці страхової суми з урахуванням  
обсягу страхування й характеру страхового ри-
зику. Він встановлюється, як правило, у відсот- 
ках по відношенню до страхової суми. Стра-
хова сума – це сума в грошовому еквіваленті,  
в межах якої страховик зобов’язаний провести 
виплату за настання страхового випадку. Вона 
не повинна перевищувати страхової вартос-
ті об’єкта страхування. За настання страхово-
го випадку страховик зобов’язаний виплатити 
страховику страхове відшкодування, а саме 
грошову компенсацію зі страхового фонду для 
покриття збитку в майновому страхуванні. Під 
час заключення договору страхування в ньому 
може бути передбачена франшиза, тобто части-
на збитків, що не компенсується страховиком. 
Нині під час страхування майнових об’єктів 
рекомендується заключати договори перестра-
хування. Перестрахування – це система еконо-
мічних страхових відносин між страховими ор-
ганізаціями (страховиками) щодо укладених зі 
страхувальниками договорів страхування. Від-
повідно до договору перестрахування страховик 
бере на себе частину відповідальності.

У сільському господарстві майнове страху-
вання є одним з об’єктів бухгалтерського облі-
ку, тому його правильне визначення є основ- 
ним чинником бухгалтерського процесу. Думки 
вчених щодо об’єкта обліку різняться. Згідно 
з М.Ю. Медведєвим, об’єкт обліку – це окре-
ма одиниця бухгалтерського дослідження  
в інформаційній системі управління [1, с. 138]. 
А.М. Кузьмінський та Ю.А. Кузьмінський заз- 
начають, що об’єкти бухгалтерського обліку об-
ліковуються не заради їх самих, а для управ-
ління господарськими процесами. Бухгалтер 
не копіює, а відтворює їх, відбираючи тільки 
ті факти, які необхідні для прийняття управ-
лінських рішень [2, с. 119]. Ф.Ф. Бутинець 
стверджує, що господарський факт може стати 
об’єктом обліку лише тоді, коли має вартісну 
оцінку, задовольняє виробничому та правовому 
аспектам господарювання (може бути віднесе-
ний до майна або джерел його утворення, або до 
тих й інших одночасно), вже відбувся за часом 
(факт здійснився) [3, с. 86].

Отже, страхування є певною господарською 
діяльністю, спрямованою на покриття ризиків 
у вигляді страхових платежів (витрат) і стра-
хового відшкодування (доходів) підприємства-
страхувальника.

Об’єктами бухгалтерського обліку за догово-
рами страхування майна у сільському господарст- 
ві є витрати (сума сплачених страхових плате-
жів за договором страхування майна), доходи 
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(сума отриманого від страховика страхового 
відшкодування за настання страхового випад-
ку), активи (дебіторська заборгованість страхо-
вика з виплати страхового відшкодування або 
держави з відшкодування страхового платежу).

У Законі України «Про бухгалтерський об-
лік і фінансову звітність в Україні» [4] саме 
активи характеризують майновий стан під- 
приємства. Активи поділяються на 3 класи:

1) «Необоротні активи» (включають біо-
логічні активи, продукцію сільськогосподар-
ського виробництва, основні засоби (будівлі, 
споруди, сільськогосподарська техніка, пе-
редавальні пристрої, силові, робочі й інші 
машини, транспортні засоби)), характеризу-
ються національними стандартами ПСБО 30 «Бі-
ологічні активи», ПСБО 7 «Основні засоби»,  
ПСБО 32 «Інвестиційна нерухомість», ПСБО 
27 «Необоротні активи, утримувані для прода-
жу, та припинена діяльність», ПСБО 14 «Орен-
да», ПСБО 28 «Зменшення корисності активів»);

2) «Запаси» (включають сировину, мате- 
ріальні запаси, паливно-мастильні матеріали, 
характеризуються національним стандартом 
ПСБО 9 «Запаси»)

3) «Кошти, розрахунки та інші активи» 
(включають нематеріальні активи, фінансо-
ві інвестиції, характеризуються національним 
стандартом ПСБО 8 «0Нематеріальні активи», 
Положенням (стандартом) бухгалтерського об-
ліку 12 «Фінансові інвестиції»).

За міжнародними стандартами бухгалтерсь- 
кого обліку облік майна [5] представлений біль-
шою кількістю стандартів. Біологічні активи, 
продукцію сільськогосподарського виробницт- 
ва представляє стандарт МСФЗ 41 «Сільське 
господарство»; основні засоби – низка стан-
дартів МСБО 16 «Основні засоби», МСБО 40  
«Інвестиційна нерухомість», МСФЗ 5 «Непоточ-
ні активи, утримувані для продажу, та припи-
нена діяльність», МСБО 17 «Оренда», МСБО 36  
«Зменшення корисності активів»; запаси – 
МСБО 2 «Запаси»; нематеріальні активи та фі-
нансові інвестиції – МСБО 38 «Нематеріаль-
ні активи», МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: 
розкриття інформації», МСФЗ 9 «Фінансові 
інструменти», МСБО 32 «Фінансові інструмен-
ти: подання», МСБО 39 «Фінансові інструмен-
ти: визнання й оцінка». Міжнародні стандарти 
ширше представляють процес обліку об’єктів, 
що формують майновий стан підприємства.

На ринку надання страхових послуг страхо-
ві компанії є компаніями з приватною формою 
власності, які складають звітність за МСФЗ. 
Щодо сільськогосподарських підприємств, то є 
підприємства як з приватною, так і з державною 
формою власності, для яких також можливим є 
застосування ведення бухгалтерського обліку за 
міжнародними стандартами. Згідно із Законом 
України [4] розширена сфера застосування між-
народних стандартів фінансової звітності.

Дослідження стану ведення обліку показа-
ло недосконалість теоретичного забезпечення 

ведення бухгалтерського обліку під час страху-
вання майна сільгоспвиробників.

Висновки. Щодо визначення низки теоре-
тичних засад обліку операцій страхування аг-
ропідприємств необхідно чітко визначити по-
няття об’єкта обліку, відображення операцій 
з визначення доходів та витрат, а на їх осно-
ві – визначити основні напрями вдосконален-
ня системи ведення бухгалтерського обліку. 
Ключовими питаннями раціональної організа-
ції обліку сільськогосподарського страхування 
є правильна ідентифікація поняття майна, що 
підлягає страхуванню, та його взаємодія з ін-
шими об’єктами обліку.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Медведев М.Ю. Общая теория учета: естественный, бух-

галтерский и компьютерный методы. Москва : Дело и Сер-
вис, 2001. 752 с.

2. Кузьмінський А.М., Кузьмінський Ю.А. Теорія бухгалтерсько-
го обліку. Київ : Все про бухгалтерський облік, 1999. 288 с.

3. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку. Житомир : 
Рута, 2003. 444 с.

4. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Украї-
ні : Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-XIV URL :  
http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=996–14 
(дата звернення: 01 березня 2019 р.).

5. Страхові контракти : міжнародний стандарт фінансової звіт-
ності № 4. URL : http://www.minfin.gov.ua/document/92416/
МСФЗ_4.pdf (дата звернення: 28 лютого 2019 р.).

6. Осадець С.С. Страхування. Київ : КНЕУ, 2002. 599 с.
7. Базилевич В.Д. Страхова справа. Київ : Знання, 2011. 203 с.
8. Дем’яненко М.Я. Національна система державної підтрим-

ки аграрного сектору в умовах членства України в СОТ. Об-
лік і фінанси АПК. 2008. № 3. С. 11–16.

9. Про страхування : Закон України від 7 березня 1996 р. 
№ 85/96-ВР. URL : http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.
cgi?nreg=85%2F96–%E2%F0 (дата звернення: 28 лютого 
2019 р.).

10. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтер-
ського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських 
операцій підприємств і організацій : затверджена Наказом 
Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. 
№ 291. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an/15/
REG4185.html (дата звернення: 28 лютого 2019 р.).

11. Кваша С.М., Чорний Г.М., Павленко О.М. Невідкладні про-
блеми теорії управління в агробізнесі з позицій менеджмен-
ту ХХІ століття. Економіка АПК. 2006. № 4. С. 100–106.

12. Кірейцев Г.Г. Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, про-
фесія, міжпредметні зв’язки. Житомир : ЖДТУ, 2007. 236 с.

REFERENCES:
1. Medvedev M.Yu. (2001). Obshchaia teoryia ucheta: estestven-

nyi, bukhhalterskyi I kompiuternyi metody [General theory of 
accounting: natural, accounting and computer methods]. Mosk-
va : Delo y Servys (in Russian).

2. Kuzminskyi A.M., Kuzminskyi Yu.A (1999). Teoriia bukhhalter-
skoho obliku [Theory of accounting]. Kyiv : Vse pro bukhhalter-
skyi oblik (in Ukrainian).

3. Butynets F.F. Teoriia bukhhalterskoho obliku [Theory of ac-
counting]. Zhytomyr : Ruta (in Ukrainian).



368

Випуск 2(13) 2019

Класичний приватний університет

4. Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini 
[On Accounting and Financial Reporting in Ukraine] Law 
of Ukraine dated July 16, 1999 No. 996-XIV. Available at:  
http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=996–14 
(in Ukrainian) (accessed: 01 March 2019).

5. Strakhovi kontrakty [Insurance contracts] International Financial 
Reporting Standard № 4. Available at: http://www.minfin.gov.ua/ 
document/92416/МСФЗ_4.pdf (in Ukrainian) (accessed: 28 Feb- 
ruary 2019).

6. Osadets S.S. (2002) Strakhuvannia [Insurance]. Kyiv : Kyiv Na-
tional Economical University (in Ukrainian).

7. Bazylevych V.D. (2011) Strakhova sprava [Insurance business]. 
Kyiv : Znannia (in Ukrainian).

8. Demjanenko M.Ia. (2008) Natsionalna systema derzhavnoi 
pidtrymky ahrarnoho sektoru v umovakh chlenstva Ukrainy 
v SOT [The National System of State Support to the Agra- 
rian Sector under the Terms of Ukraine’s Membership in the 
WTO] Accounting and Finance of the AIC. No. 3. P. 11–16 
(in Ukrainian).

9. Pro strakhuvannia [On Insurance] Law of Ukraine dated March 7,  
1996 No. 85/96-ВР. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/ 

cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=85%2F96–%E2%F0 (in Ukrainian) 
(accessed: 28 February 2019).

10. Instruktsiia pro zastosuvannia Planu rakhunkiv bukhhalterskoho 
obliku aktyviv, kapitalu, zoboviazan i hospodarskykh operatsii 
pidpryiemstv i orhanizatsii [Instruction on the application of the 
Account of Accounting of Assets, Capital, Commitments and 
Business Operations of Enterprises and Organizations] approved 
by the order of the Ministry of Finance of Ukraine dated Novem-
ber 30, 1999 No. 291. Available at: http://search.ligazakon.ua/ 
l_doc2.nsf/link1/an/15/REG4185.html (in Ukrainian) (accessed: 
28 February 2019).

11. Kvasha S.M., Chornyi H.M., Pavlenko O.M. (2006) Nevid-
kladni problemy teorii upravlinnia v ahrobiznesi z pozytsii 
menedzhmentu XXI stolittia. [Urgent problems of the theory of 
management in agribusiness from the standpoint of manage-
ment of the XXI century]. Economy of agroindustrial complex.  
No. 4. P. 100–106 (in Ukrainian).

12. Kireitsev H.H. (2007) Rozvytok bukhhalterskoho obliku: teoriia, 
profesiia, mizhpredmetni zviazky [Development of accounting: 
theory, profession, intersubjective relations] Zhytomyr : ZhDTU 
(in Ukrainian).



369Приазовський економічний вісник

Б
У
ХГ

А
Л
ТЕ

Р
С
Ь
К
И

Й
 О

Б
Л
ІК

, 
А
Н

А
Л
ІЗ

 Т
А
 А

У
Д
И

Т

УДК 657.474.2

Скрипник С.В.
кандидат економічних наук,

доцент кафедри обліку і оподаткування
Херсонського державного аграрного університету

Skrypnyk Svitlana
PhD in Economics, Associate Professor,

Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation,
Kherson State Agrarian University

ОБЛІК ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК ЗАСІБ  
ПОСИЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ОБЛІКУ

ACCOUNTING FOR LIABILITY CENTERS AS A MEANS OF STRENGTHENING 
THE ADMINISTRATIVE ORIENTATION OF ACCOUNTING

АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано необхідність впровадження сис-

теми управління витратами за центрами відповідальності  
та вдосконалення функцій менеджменту з обліковим процесом. 
Узагальнено характерні ознаки системи обліку за центрами 
відповідальності. Структурні підрозділи сільськогосподарсь- 
ких підприємств розглядаються через призму комунікаційних 
зв’язків різних рівнів управління, а специфіка організації обліку –  
за центрами відповідальності через облікову політику під- 
приємства. Виділено критерії оцінювання діяльності центрів 
відповідальності. Висвітлено особливості формування внут- 
рішньої звітності за центрами відповідальності, наведено ви-
моги до внутрішньої звітності центрів відповідальності для 
прийняття управлінських рішень. Обґрунтовано необхідність 
складання звітності за сегментами бізнесу для контролю діяль- 
ності центрів відповідальності, оцінювання якості роботи  
та професійної придатності менеджерів.

Ключові слова: децентралізація управління, центр відпо-
відальності, центр витрат, центр прибутку, оцінювання діяль-
ності, внутрішня звітність, звітність за сегментами.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснована необходимость внедрения системы 

управления затратами по центрам ответственности и усовер-
шенствования функций менеджмента с учетным процессом. 
Обобщены характерные признаки системы учета по центрам 
ответственности. Структурные подразделения сельскохозяй-
ственных предприятий рассматриваются через призму комму-
никационных связей различных уровней управления, а специ- 
фика организации учета – по центрам ответственности через 
учетную политику предприятия. Выделены критерии оценива-
ния деятельности центров ответственности. Освещены осо-
бенности формирования внутренней отчетности по центрам 
ответственности, приведены требования к внутренней отчет-
ности центров ответственности для принятия управленческих 
решений. Обоснована необходимость составления отчетности 
по сегментам бизнеса для контроля деятельности центров от-
ветственности, оценивания качества работы и профессио-
нальной пригодности менеджеров.

Ключевые слова: децентрализация управления, центр от-
ветственности, центр затрат, центр прибыли, оценивание дея- 
тельности, внутренняя отчетность, отчетность по сегментам.

АNNOTATION
The need to build flexible management systems for reducing 

costs and making sound managerial decisions is substantiated as 
a result of increased flows of operational information and flows of 
administrative decisions for agribusiness structures. This requires 
introducing a cost management system by centers of responsibility 
and improving functions of management with accounting process. 
Features of the accounting system by responsibility centers as an 
internal instrument of production costs control of subdivisions are 
generalized. Structural subdivisions of agricultural enterprises are 

considered as objects of managerial influence on the part of their 
heads in the system of communication relations of different levels 
of management. Specifics of organization of accounting by respon-
sibility centers are revealed and they are reflected in accounting 
policy of the enterprise, specifying a certain set of indicators for 
evaluating the activity of responsibility centers. Criteria for evalua- 
ting the activity of responsibility centers are distinguished. Fea-
tures of formation of an effective system of internal reporting by 
responsibility centers and its information content are highlighted. 
The need is noted to specify the structure, content, and forms of 
internal reporting for providing current information to the heads of 
responsibility centers. Requirements for internal reporting of res- 
ponsibility centers for making managerial decisions are presented 
and its systematization by features is carried out. Attention focuses 
on the controllability of factors that influence the value of indicators 
specified in forms of internal reporting. The necessity is justified to 
make up reporting by business segments for controlling the activity 
of responsibility centers, evaluating work quality and professional  
suitability of managers. In the accounting policy of agricultural 
enterprises, it is proposed to consider the economic type of the 
segment as a priority on the basis of responsibility centers and 
production types, and geographical one – as auxiliary. Prospects 
for improving statutory regulation in relation to the differentiation 
of information belonging to the sphere of management accounting 
(internal reporting) and that one belonging to the sphere of mana- 
gerial accounting, and that one forming in financial accounting (ex-
ternal reporting) are defined.

Key words: decentralization of management, responsibility 
center, cost center, profit center, performance appraisal, internal 
reporting, segment reporting.

Постановка проблеми. У нинішніх умовах 
діяльності підприємницьких структур аграр-
ного сектору зростають роль та значення ефек-
тивної системи управління виробничими про-
цесами, тому впровадження на вітчизняних 
підприємствах системи управлінського обліку 
спрямоване на реалізацію інформаційних пот- 
реб управління підприємства й базується  
на оперативній обробці внутрішньої інформації 
та прийнятті своєчасних управлінських рішень.

Водночас сучасні умови господарювання роб- 
лять акцент на спрямованості та управлінській 
орієнтації обліку, зокрема у сільськогосподарсь- 
ких підприємствах, що підкреслює особливу акту-
альність та складність вирішення цієї проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми впровадження управлінського об-
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ліку в практику діяльності вітчизняних під-
приємств, зокрема обліку за центрами відпові-
дальності, досліджували такі відомі вітчизняні  
й зарубіжні науковці, як Е. Аткінсон, О.І. Бланк, 
С.Ф. Голов, К. Друрі, О.Д. Каверіна, Л.В. На-
падовська, В.Ф. Палій, М.С. Пушкар, В.П. Сав-
чук, І.Б. Садовська, А.Д. Шеремет, Ч.Т. Хорнг- 
рен, Дж. Фостер.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на те, що нау- 
кові розробки вчених є досить різносторонніми  
в теоретичному, методичному та практичному 
аспектах, залишаються недостатньо вивченими 
й потребують поглибленого розроблення питання  
організаційно-методичного забезпечення зі впро-
вадження обліку та формування внутрішньої звіт-
ності за центрами відповідальності. Цей процес  
є комплексним та потребує послідовності щодо 
розроблення чітких практичних рекомендацій.

Формулювання цілей статті (постановка зав- 
дання). Метою статті є теоретичне та практичне 
обґрунтування пропозицій щодо впровадження 
обліку й внутрішньої звітності за центрами від-
повідальності в агробізнесових структурах як за-
собу посилення управлінської орієнтації обліку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ба-
гатогалузевий характер сучасних агробізнесових 
структур вимагає побудови гнучких систем управ-
ління задля зниження витрат та прийняття обґрун-
тованих управлінських рішень внаслідок зростання 
потоків оперативної інформації та потоку адміні-
стративних рішень. Одним з напрямів на шляху 
вдосконалення організаційно-економічного меха-
нізму цих структур є перехід до децентралізації 
системи управління, можливості якої дають змогу 
розподілити повноваження з прийняття рішень 
між різними рівнями управління, відповідальність 
щодо планування й контролювання доходів та ви-
трат, а також виявляти ефективність діяльності 
кожного структурного підрозділу підприємства, 
здійснювати контроль та планування різних госпо-
дарських показників, аналізувати відхилення фак-
тичних показників від запланованих.

Узагальнюючим поняттям під час децентра-
лізації управління А.Д. Шеремет називає центр 
відповідальності [1], який дає змогу розглядати 
організаційну структуру сучасного підприємства 
як сукупність різних центрів відповідальності, 
пов’язаних лініями відповідальності, оскільки 
під час децентралізації управління можна охо-
плювати всі структурні одиниці зверху донизу 
та визначати місце кожної структурної одиниці 
(підрозділу, відділу, сегменту) щодо делегування 
їй відповідних повноважень та відповідальності.

Л.В. Нападовською визначено, що центром 
відповідальності є наявні структурні елементи 
діяльності на чолі з відповідальним керівни- 
ком [2]. Зокрема, виділення центрів відпові-
дальності науковці пов’язують з розподілом 
повноважень між працівниками підприємства 
та наданням керівникам підрозділу прав самос- 
тійно приймати рішення, закріпленням відпо-
відальності за наслідки таких рішень.

Важливим аспектом в обліку Ч.Т. Хорнгрен 
і Дж. Фостер [3] вважають виділення окремих 
підрозділів як об’єктів обліку, оскільки центри 
відповідальності є тими підрозділами, за якими 
можна обліковувати виконання їх менеджера-
ми чітко встановлених обов’язків.

Отже, децентралізація управління не лише 
дає змогу визначати місце кожного структурно-
го підрозділу в інформаційному просторі, деле-
гуючи йому певні повноваження й відповідаль-
ність, але й є якісно новим типом управління, 
спрямованим на максимізацію прибутків.

В організаційній структурі суб’єктів госпо-
дарської діяльності аграрного сектору функ-
ціонують різні структурні підрозділи (центри 
відповідальності), а саме майстерні, цехи, ме-
ханізовані загони, бригади, відділи, служби, 
керівники яких несуть повну відповідальність 
за результати діяльності своїх підрозділів та 
контролюють їх. Система обліку за центрами 
відповідальності дає змогу оцінювати діяль-
ність таких центрів відповідальності та їх керів-
ників на підставі зібраної, накопиченої, проа- 
налізованої та представленої інформації про їх 
витрати та результати. Визначення науковців 
щодо центрів відповідальності дали змогу уза-
гальнити характерні ознаки системи обліку за 
центрами відповідальності (рис. 1).

Таким чином, у наукових працях метод об-
ліку витрат за центрами відповідальності та міс-
цями виникнення витрат визначається не лише 
як внутрішній інструмент контролю виробничих 
витрат окремих підрозділів, але й як основа оці-
нювання діяльності підприємства загалом.

В організаційному процесі сільськогоспо-
дарських підприємств поділ підприємства на 
структурні підрозділи можна розглядати як 
один з його досить важливих аспектів, адже ко-
лективи працівників виробничих підрозділів є 
об’єктами управлінського впливу з боку їх ке-
рівників та об’єктами планування.

Іншим аспектом є комунікаційні зв’язки різ-
них рівнів управління підприємства з огляду на 
взаємовідносини їх повноважень. Отже, з ура-
хуванням особливостей організаційної струк-
тури аграрного підприємства (рис. 2) загальну 
систему центрів витрат можна розглядати за 
двома групами, такими як технологічні центри 
витрат і дискреційні центри витрат.

1) Технологічні центри витрат:
– центри витрат основного виробництва (рос-

линництво, тваринництво, переробка);
– центри витрат допоміжного виробництва 

(ремонтна майстерня, вантажний автотранс- 
порт, електропостачання, водопостачання, те-
плопостачання тощо);

– центри витрат обслуговування виробничих 
процесів (машинно-тракторний парк).

2) Дискреційні центри витрат:
– центр адміністративних витрат
– центр маркетингово-збутових витрат.
Закріплення центрів відповідальності за ви-

діленими сегментами в організаційній структу-
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Рис. 1. Характерні ознаки системи обліку за центрами відповідальності
Джерело: узагальнено за [4; 5]
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Рис. 2. Загальна схема центрів витрат основної діяльності агроформування
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рі підприємства буде впливати на організаційну 
структуру управління, побудовану на основі цент- 
рів відповідальності; робочий план рахунків; 
документообіг. Отже, для організації обліку за 
центрами відповідальності необхідно передбачи-
ти специфіку його ведення в обліковій політиці 
підприємства, зокрема розроблення плану ра-
хунків за центрами витрат, групування витрат за 
центрами за їх різноманітністю, розподіл цент- 
рів витрат на основні й допоміжні, первинні й 
вторинні, форми внутрішньої звітності тощо.

Отже, облікова політика підприємства щодо 
обліку за центрами відповідальності має місти-
ти інформацію про:

– планово-оціночні показники діяльності 
центрів відповідальності;

– затверджені норми й нормативи;
– можливість використання трансфертних цін;
– відображення на бухгалтерських рахунках 

результатів діяльності центрів відповідальності.
Для оцінювання діяльності центрів відповідаль-

ності необхідним є вибір показників оцінювання, 
що залежить насамперед від типу такого центру. 
Діяльність центрів витрат оцінюють переважно  
на основі аналізу відхилень від бюджетних або 
стандартних витрат. Так, діяльність центрів при-
бутку оцінюють на підставі звіту, який відображає 
прибуток кожного центру, а діяльність центрів до-
ходів – за обсягом та структурою продажу.

Орієнтиром діяльності й засобом оцінювання 
кожного центру відповідальності є своя група 
показників, яка закріплюється за кожним цен-
тром відповідальності відповідно до поставле-
них цілей та завдань. В бухгалтерському обліку 
діяльність центрів відповідальності як об’єктів 
управління буде відображатися шляхом форму-
вання кількісних показників, сукупність яких 
становить інформаційну модель цієї діяльності. 
Отже, виділення бюджетних та оціночних по-
казників, включення їх в інформаційні потоки 
в системі внутрішньовиробничих планів та зві-
тів є важливими умовами організації обліку за 
центрами відповідальності [5].

Оцінювання діяльності центрів відповідаль-
ності здійснюють з дотриманням певних кри-
теріїв (рис. 3).

Так, наприклад, для оцінювання діяльності 
центру відповідальності «Відділ матеріально-
технічного постачання» можуть бути вибрані 
такі групи показників:

1) забезпечення виробничого процесу паливно- 
мастильними матеріалами, запасними частина-
ми, матеріалами сільськогосподарського призна-
чення (зокрема, показники забезпеченості та ви-
конання договорів у процесі виробництва);

2) витрати на поставку виробничих запасів;
3) ліміти виробничих запасів.
Загальноприйнятим є передбачення в систе-

мі обліку за центрами відповідальності:
– визначення центрів відповідальності за їх 

видами;
– складання бюджетів (планів чи нормати-

вів) для кожного центру відповідальності;
– регулярного складання в центрах відпові-

дальності звітів про результати їх роботи порів-
няно із запланованими показниками діяльності.

Необхідними передумовами створення на під-
приємстві дієвої системи внутрішньої звітності 
є вивчення тих завдань, які вирішують керів-
ники різних підрозділів, та виявлення потреб 
в інформаційному забезпеченні. Це здебільшо-
го забезпечується для організації самоконтро-
лю керівників центрів відповідальності шля-
хом формування інформаційної бази в системі 
внутрішньої звітності підприємства. Передусім 
складають інформаційні карти, які містять ін-
формацію про діяльність структурних підрозді-
лів [4]. Для здійснення обліку за центрами від-
повідальності збирають інформацію про витрати 
й доходи за кожним окремим центром відпові-
дальності задля виявлення відхилень, встанов-
люють причини відхилень відповідальних осіб.

В економічній літературі єдиний підхід до 
трактування внутрішньої звітності, зокрема 
звітності центрів відповідальності, не сформо-
ваний. Більшість науковців використовує по-

Рис. 3. Критерії оцінювання діяльності центрів відповідальності
Джерело: адаптовано на основі [4]
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няття «управлінська звітність», «управлінська 
бухгалтерська звітність», «внутрішня бухгал-
терська звітність», «внутрішня управлінська 
звітність». Однак нині необхідна конкретизація 
як самого трактування, так і структури, зміс-
ту та форми внутрішньої звітності для забез-
печення оперативною інформацією керівників 
центрів відповідальності різних рівнів. Отже, 
внутрішня звітність центрів відповідальності 
має відповідати певним вимогам та бути систе-
матизованою за певними ознаками (рис. 4).

Прийнято систематизувати внутрішню звіт-
ність за рівнями управління (оперативна, по-
точна, зведена), напрямами діяльності (за ре- 
зультатами операційної діяльності, результа-
тами фінансової діяльності, результатами ін-
вестиційної діяльності, кадровими аспектами, 
соціальними аспектами, екологічними аспек-
тами, дослідженнями та інноваціями), видами 
доходів і витрат (основного виробництва, до-
поміжного виробництва, непромислових ви-
робництв, за видами продукції, робіт, послуг), 
періодами звітування (періодична (тиждень, 
декада, місяць, квартал, рік), на вимогу), об-
сягом (загальна, часткова), змістом (комплек-
сна, аналітична, тематична), формою подання 
(текстова, таблична, графічна, комбінована, 
електронна, усна, презентація), призначенням 
(інформаційна, планова, контрольна), цільовим 
використанням (прогнозна, оціночна), користу-
вачами (структурними підрозділами, центрами 
відповідальності, напрямами роботи), рівнем 
конфіденційності (для конкретної особи, групи 
осіб, всіх зацікавлених осіб) [6].

Причому загалом внутрішня звітність пови-
нна давати можливості для встановлення від-
хилень фактичних показників від планових, 
нормативних показників, розрахунку впливу ви-
значених відхилень від фактичних результатів 
діяльності структурних підрозділів підприємст- 
ва. Внутрішні звіти надаються користувачам у 
зручному для сприйняття вигляді без необхід-
ності проведення додаткових розрахунків окре-
мих показників, що дає їм можливість прий- 
няття оперативних управлінських рішень.

Конкретний зміст певної форми внутрішньої 
звітності, специфіка інструментів та методів, зас- 
тосовуваних у системі обліку й звітності за цен-
трами відповідальності, залежать від того, який 
статус має цей центр відповідальності. Як прави-
ло, виділяють чотири види центрів відповідаль-
ності, такі як центри витрат, центри доходів, 
центри прибутку, центри інвестицій. Ключовим 
завданням під час впровадження на підприємст- 
ві системи обліку за центрами відповідальності 
є контрольованість статей звіту, оскільки вони 
мають бути закріплені за певними підрозділами 
та конкретними відповідальними особами, а ке-
рівник такого підрозділу повинен мати реальну 
можливість впливати на величину цих статей.

Підприємства можуть використовувати як 
типові форми, затверджені галузевими мініс-
терствами й відомствами, так і довільні фор-
ми, розроблені самостійно з огляду на потреби 
управлінського персоналу й контролю діяль-
ності. Отже, з огляду на контрольованість фак-
торів, що впливають на величину зазначених  
у формах внутрішньої звітності показників, най-

Рис. 4. Вимоги до внутрішньої звітності центрів відповідальності та її види
Джерело: згруповано на основі [1; 4; 6]
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частіше виокремлюють такі їх види, як кошторис 
обліку відповідальності (складається для центрів 
витрат у розрізі статей калькуляції та за видами 
операційних витрат), гнучкий кошторис (для по-
статейного перерахунку очікуваних витрат на фак-
тичний обсяг виробництва), звіт про виконання 
кошторису (порівняння фактичних результатів із 
запланованими величинами, визначення сприят- 
ливих та несприятливих відхилень від заданих 
параметрів), звіт про прибуток (відображає витра-
ти й надходження підрозділів аж до формування 
валового прибутку від реалізації або операційного 
прибутку), звіт про маржинальний дохід (розра-
хунок показника маржинального доходу шляхом 
зіставлення змінних витрат і надходжень центрів 
прибутку), традиційні фінансові звіти (розраху-
нок спеціальних планових та фактичних аналі-
тичних показників центру інвестицій).

Для оцінювання результатів діяльності кон-
кретних менеджерів, відповідальних за певні 
напрями бізнесу або діяльність територіально 
відокремлених ділянок бізнесу, виникла необ-
хідність формування звітності за сегментами 
бізнесу, а саме галузевими (за видами діяль-
ності) та територіальними (за географічною 
ознакою), що відповідає міжнародній практи-
ці. Отже, існують два види звітних сегментів,  
а саме господарські та географічні. Такі сегменти 
є центрами відповідальності, зокрема, у сільсь- 
когосподарських підприємствах. Звітність 
сегментів водночас є й зовнішньої звітністю, 
оскільки вона включена до складу фінансової 
звітності підприємства (П(С)БО 29), й внутріш-
ньою звітністю, оскільки вона значною мірою 
базується на даних управлінського обліку, а її 
інформація використовується для оцінювання 
сегментів та прийняття внутрішньогосподар-
ських тактичних і стратегічних рішень. При-
чому керівництво підприємства має можливість 
й контролювати діяльність центрів відповідаль-
ності, й оцінювати якість роботи та професій-
ну придатність менеджерів, що їх очолюють,  
й формувати систему матеріального та мораль-
ного стимулювання персоналу підприємства.

Згідно з П(С)БО 29 [7] звіт «Інформація за 
сегментами» (форма № 6) є додатком до при-
міток до річної фінансової звітності, в якому 
розкривають інформацію про доходи, витрати, 
фінансові результати, активи та зобов’язання 
звітних сегментів. Зокрема, в розділі I форми 
№ 6 детально розкривають інформацію про прі-
оритетні звітні сегменти підприємства. Як пріо- 
ритетний звітний сегмент може бути вибрано:

– господарський;
– географічний виробничий;
– географічний збутовий.
Під час визначення виду пріоритетного звітно-

го сегменту враховують організаційну структуру 
підприємства. Результат такого вибору необхідно 
відобразити в наказі про облікову політику. Так, 
якщо організаційна структуризація виробни-
чих та інших відокремлених підрозділів певного 
сільськогосподарського підприємства побудова-

на за видами продукції (товарів, робіт, послуг),  
що виробляються, то пріоритетним визнають гос-
подарський вид сегмента, а допоміжним – гео-
графічний. Водночас у П(С)БО 29 [7] зазначено, 
що якщо організаційна структуризація виробни-
чих та інших відокремлених підрозділів підпри-
ємства здійснювалася за регіонами, в яких під- 
приємство функціонує, то пріоритетним визнають 
географічний вид сегмента, а допоміжним – госпо- 
дарський. За відсутності чітких переваг залеж-
ності фінансових результатів та ризиків пріори-
тетним звітним сегментом визнають господарсь- 
кий сегмент, а допоміжним – географічний.

Отже, в розділі I форми № 6 наводять де-
тальну інформацію про фінансові показники 
основної діяльності сегментів (доходи, витрати)  
за кожним пріоритетним звітним сегментом,  
а також нерозподілені доходи та витрати. Крім 
того, зазначають відомості про балансову вар-
тість активів та зобов’язань пріоритетних звітних 
сегментів, а також суму капітальних інвестицій  
та амортизаційних відрахувань таких сегментів.

У розділах II і III форми № 6 розкривають 
інформацію про допоміжні звітні сегменти. 
При цьому вибір допоміжних звітних сегментів  
та зміст інформації, що має бути наведена  
в розділах II і III форми № 6, також залежать 
від того, який сегмент вибрано пріоритет- 
ним (табл. 1). Причому підприємство може допов- 
нити перелік показників діяльності допоміжних 
звітних сегментів, що відображаються в розділах 
II і III форми № 6 (підпункт 31.4 П(С)БО 29).

У діяльності сільськогосподарських підприємств 
виділяють саме ті господарські сегменти, які обу-
мовлені й розміщенням підрозділів в одному геогра-
фічному районі, й їх організаційною побудовою за 
видами продукції (робіт, послуг), що виробляються. 
Такі сегменти виділяють як на основі центрів від-
повідальності (центрів доходу, тобто продажу про-
дукції, центрів прибутку, тобто виробництва й про-
дажу продукції), так і на основі видів виробництв 
(як центри технологічних витрат).

Отже, організаційна структура сільськогос-
подарського підприємства, діюча система об-
ліку витрат на виробництво продукції (робіт, 
послуг), внутрішньогосподарська звітність є 
підґрунтям виділення центрів відповідаль-
ності та визначення господарських сегментів. 
Нормативне регулювання акцентує увагу на 
діяльності підприємства в розрізі підрозділів,  
що дає змогу здійснювати більш якісний аналіз 
його діяльності, показники якої обчислюють 
на основі принципів внутрішньої звітності цен-
трів відповідальності. Однак окремі положення 
П(С)БО 29 вимагають удосконалення, зокрема  
з розмежування тієї інформації, що належить 
до сфери управлінського обліку (внутрішня 
звітність), публічне висвітлення якої є небажа-
ним для підприємства через можливість істот-
ного впливу на його конкурентне положення на 
ринку, та інформації, що формується у фінансо-
вому обліку (зовнішня звітність), а також є за-
гальнодоступною для зовнішніх користувачів.
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Висновки. Впровадження обліку за центра-
ми відповідальності, звітності та бюджетування 
матеріальних витрат у системі управлінсько-
го обліку сільськогосподарських підприємств 
сприяє порівнянню фактичних витрат із норма-
тивами, а також правильній організації конт- 
ролю за їх наявністю, рухом та оцінюванням, 
що має першочергове значення. Децентраліза-
ція управління, виокремлення в системі бухгал-
терського обліку та внутрішньогосподарського 
контролю центрів відповідальності, організація 
обліку витрат за центрами відповідальності да-
ють змогу оптимізувати управлінський процес, 
підвищити зацікавленість керівників та пра-
цівників структурних підрозділів підприємства 
в результатах їх діяльності, розширити інфор-
маційну базу для прийняття управлінських рі-
шень, підвищити ефективність виробництва.
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Таблиця 1
Вибір допоміжних звітних сегментів

Розділ I Розділ II Розділ III
вид пріоритетного 
звітного сегменту

вид допоміжного 
звітного сегменту

інформація, яку 
розкривають

вид допоміжного 
звітного сегменту

інформація, яку 
розкривають

Господарський Географічний 
збутовий

Дохід від продажу 
продукції (товарів, 

робіт, послуг) зовнішнім 
покупцям* (підпункт 

22.1 П(С)БО 29)

Географічний 
виробничий

Балансова вартість 
активів та капітальні 
інвестиції (підпункт 

31.1 П(С)БО 29)

Географічний 
виробничий

Господарський

Дохід від продажу 
продукції (товарів, 

робіт, послуг) зовнішнім 
покупцям*, а також 
балансова вартість 

активів і капітальні 
інвестиції (підпункти 
22.1 і 31.2 П(С)БО 29)

Географічний 
збутовий**

Дохід від продажу 
продукції (товарів, 

робіт, послуг) 
зовнішнім покупцям* 

(підпункт  
22.3 П(С)БО 29)

Географічний 
збутовий

Географічний 
виробничий**

Балансова вартість 
активів та капітальні 
інвестиції (підпункт 

31.3 П(С)БО 29)
* за мінусом ПДВ, акцизного податку, знижок та інших вирахувань з доходу
** якщо активи підприємства й покупці розташовані в різних регіонах
Джерело: складено на основі [8]
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ХАРАКТЕРИСТИКА НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ  
ТА ПОБУДОВА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  

В НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВАХ

CHARACTERISTICS OF NON-BANK FINANCIAL INSTITUTIONS  
AND CONSTRUCTION OF ACCOUNTING  

IN NON-BANK FINANCIAL INSTITUTIONS

АНОТАЦІЯ
Характерною ознакою розвитку економіки кожної держави 

є формування ринку фінансових послуг, який в Україні предс- 
тавлений банками, страховими компаніями, недержавними 
пенсійними фондами, кредитними спілками, ломбардами, ін-
вестиційними та лізинговими компаніями. Значна частина на 
ринку фінансових послуг належить небанківським фінансовим 
установам, які є юридичними особами та не є банками, а також 
надають одну або кілька фінансових послуг. Перелік фінансо-
вих послуг, що надаються небанківськими фінансовими уста-
новами, є досить різноманітним. Сутність фінансової послуги 
полягає у забезпеченні руху фінансових активів. Отже, це є 
підприємницькою діяльністю, яка не є виробничою, торговель-
ною чи банківською. Такі особливості діяльності небанківських 
фінансових установ впливають на побудову бухгалтерського 
обліку їх господарської діяльності та відображення у звітності 
наявних активів, власного капіталу, зобов’язань та фінансових 
результатів. У статті розглянуто характеристику небанківських 
фінансових установ відповідно до визначень, наведених у нор-
мативних документах з регулювання ринків фінансових послуг. 
Розглянуто нормативну базу, яка регулює порядок організації 
бухгалтерського обліку в небанківських фінансових установах. 
Окреслено основні чинники, що впливають на формування об-
лікової політики небанківської фінансової установи.

Ключові слова: небанківська фінансова установа, фінан-
сова послуга, особливості діяльності, бухгалтерський облік, ор-
ганізація бухгалтерського обліку, облікова політика.

АННОТАЦИЯ
Характерной особенностью развития экономики каждого 

государства является формирование рынка финансовых услуг, 
который в Украине представлен банками, страховыми компа-
ниями, негосударственными пенсионными фондами, кредит-
ными союзами, ломбардами, инвестиционными и лизинговыми 
компаниями. Значительная часть на рынке финансовых услуг 
принадлежит небанковским финансовым учреждениям, кото-
рые являются юридическими лицами и не являются банками, 
а также предоставляют одну или несколько финансовых услуг. 
Перечень финансовых услуг, которые предоставляются небан-
ковскими финансовыми учреждениями, является достаточно 
разнообразным. Сущность финансовой услуги заключается  
в обеспечении движения финансовых активов. Итак, это явля-
ется предпринимательской деятельностью, которая не являет-
ся производственной, торговой или банковской. Такие особен-
ности деятельности небанковских финансовых учреждений 
влияют на построение бухгалтерского учета их хозяйственной 
деятельности и отображение в отчетности имеющихся акти-
вов, собственного капитала, обязательств и финансовых ре-
зультатов. В статье рассмотрена характеристика небанковских 

финансовых учреждений в соответствии с определениями, 
приведенными в нормативных документах по регулированию 
рынков финансовых услуг. Рассмотрена нормативная база, 
регулирующая порядок организации бухгалтерского учета  
в небанковских финансовых учреждениях. Очерчены основ-
ные факторы, влияющие на формирование учетной политики 
небанковского финансового учреждения.

Ключевые слова: небанковское финансовое учреждение, 
финансовая услуга, особенности деятельности, бухгалтерский 
учет, организация бухгалтерского учета, учетная политика.

ANNOTATION
A characteristic feature of the economic development of each 

state is the formation of the financial services market, which in 
Ukraine is represented by banks, insurance companies, non-state 
pension funds, credit unions, pawnshops, investment and leasing 
companies. A significant part of the financial services market be-
longs to non-bank financial institutions that are legal entities and 
are not a bank and provide one or more financial services. The list 
of financial services provided by non-bank financial institutions is 
quite diverse. The essence of the financial service is to secure the 
movement of financial assets. That is, it is an entrepreneurial activity 
that is not a production or trading activity and is not a banking activi- 
ty. Such features of the activities of non-bank financial institutions 
affect the construction of accounting for their business and reflection 
in the accounts of available assets, equity, liabilities and financial 
results. The article deals with the definition of non-bank financial in-
stitutions that are used in existing regulations. Also, the characteri- 
stics of non-bank financial institutions by their types are presented 
in accordance with the definitions given in regulatory documents on 
the regulation of financial services markets. In particular, the chara- 
cteristics of insurers, a credit union, a pawnshop, a non-state pen-
sion fund, a leasing company, a trust company, an investment fund, 
an investment company are considered. Each non-bank financial 
institution is required to keep records of its business activities and 
compile accounts in order to meet the needs of their owners, users 
of financial services and other stakeholders. Taking into account the 
peculiarities of the activities of non-bank financial institutions, the 
chief accountants of such entities submit appropriate requirements, 
which are also regulated by the applicable regulations. It is noted 
that a non-bank financial institution independently develops a sys-
tem of accounting and a procedure for summarizing information on 
business activities in financial statements. In particular, the compe-
tence of a non-bank financial institution includes the formation of 
accounting policies. The main factors influencing the formation of 
the accounting policy of a non-bank financial institution are outlined.

Key words: non-banking financial institution, financial ser-
vice, features of activity, accounting, organization of accounting, 
accounting policy.
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Постановка проблеми. Існування ринку фі-
нансових послуг є необхідною умовою розвитку 
сучасної економіки, показником її ефектив-
ності та розвитку держави. Ринок фінансових 
послуг сприяє фінансовому забезпеченню роз-
витку економіки держави через акумулювання 
грошових коштів та інших фінансових активів 
задля ефективності їх використання та отри-
мання економічної вигоди. Інформація щодо 
результатів надання фінансових послуг відпо-
відними суб’єктами господарювання групується 
й узагальнюється в системі бухгалтерського об-
ліку та фінансовій звітності. Однак з огляду на 
особливості діяльності суб’єктів господарюван-
ня, що надають фінансові послуги, є певні осо-
бливості побудови та ведення бухгалтерського 
обліку, складання й подання звітності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню ринку фінансових послуг нау- 
ковців постійно приділяють увагу. Зокрема, 
О.Л. Дорош [1], І.С. Караулова [2], В.П. Лев-
ченко [3], С.В. Міщенко [4], Є.А. Поліщук [5], 
І.О. Школьник [6] розглядають класифікацію 
небанківських фінансових установ, державне ре-
гулювання їх діяльності, роль в економічному 
середовищі держави. Також окремі наукові пра-
ці присвячені питанням обліку діяльності небан-
ківських фінансових установ, зокрема це роботи 
таких вчених, як М.Й. Гейдз [7], О.О. Гончарен-
ко [8], Г.М. Лютова [8], Ж.В. Прокопенко [9].

Формулювання цілей статті (постановка зав- 
дання). З огляду на результати попередніх до-
сліджень щодо характеристики небанківських 
фінансових установ та особливостей бухгалтер-
ського обліку їх діяльності метою статті є розгляд 
нормативно-правового регулювання діяльності 
небанківських фінансових установ у сучасних 
умовах господарювання та визначення ключових 
моментів щодо побудови бухгалтерського обліку 
вищезазначених суб’єктів господарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Загальні правові засади у сфері надання фінан-
сових послуг, здійснення регулятивних та на-
глядових функцій за діяльністю з надання фі-
нансових послуг визначені Законом України 
«Про фінансові послуги та державне регулю-
вання ринків фінансових послуг» [10]. Згідно  

з цим Законом фінансова установа – це юридич-
на особа, яка відповідно до закону надає одну чи 
декілька фінансових послуг, а також інші послу-
ги (операції), пов’язані з наданням фінансових 
послуг, у випадках, прямо визначених законом, 
та внесена до відповідного реєстру в установле-
ному законом порядку [10]. Фінансова послуга –  
це операції з фінансовими активами, що здійс- 
нюються в інтересах третіх осіб за власний раху-
нок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, перед-
бачених законодавством, також за рахунок залу-
чених від інших осіб фінансових активів, задля 
отримання прибутку або збереження реальної 
вартості фінансових активів [10].

До фінансових установ належать банки, кре-
дитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, до-
вірчі товариства, страхові компанії, установи 
накопичувального пенсійного забезпечення, ін-
вестиційні фонди, а також компанії та інші юри-
дичні особи, виключним видом діяльності яких 
є надання фінансових послуг, а у випадках, пря-
мо визначених законом, – інші послуги (опера-
ції), пов’язані з наданням фінансових послуг.

У Законі України «Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринків фінансових по-
слуг» [10] відсутнє визначення небанківських 
фінансових установ. Однак їх характеристика 
надається в інших нормативних документах, що 
видані Національним банком України (табл. 1).

Отже, визначення небанківської фінансової 
установи є досить зрозумілим. Перелік небан-
ківських фінансових установ є досить широ-
ким, кожна установа має свій особливий вид 
діяльності та послуг, що надаються. У табл. 2  
наведено характеристику кожного виду небан-
ківських фінансових установ згідно з відповід-
ними законодавчими актами.

Кожна фінансова установа, зокрема небанків-
ська фінансова установа, зобов’язана вести облік 
своїх операцій та надавати звітність відповідно 
до вимог законів та нормативно-правових актів 
державних органів щодо регулювання діяльності 
фінансових установ та ринків фінансових послуг.

Обов’язковість та порядок організації й ве-
дення бухгалтерського обліку в небанківських 
фінансових установах (крім банків) регулюють 
такі законодавчі та нормативні акти:

Таблиця 1
Визначення небанківської фінансової установи за нормативними джерелами

Визначення Джерело
Юридична особа, яка відповідно до законодавства України 
не є банком, надає одну або кілька фінансових послуг, 
внесена до державного реєстру фінансових установ, 
який ведеться Національною комісією, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,  
або Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку у порядку, установленому законодавством України

Положення про порядок надання небанківським 
фінансовим установам, національному 
оператору поштового зв’язку генеральних 
ліцензій на здійснення валютних операцій, 
затверджене Постановою Правління НБУ  
від 9 серпня 2002 року № 297 (пункт 2.14) [11]

Юридична особа, яка відповідно до законодавства України 
не є банком, надає одну або кілька фінансових послуг 
та внесена до Державного реєстру фінансових установ  
у порядку, установленому законодавством України

Положення про порядок видачі небанківським 
фінансовим установам ліцензії на переказ 
коштів у національній валюті без відкриття 
рахунків, затверджене Постановою НБУ  
від 17 серпня 2017 року № 80 (пункт 4.11) [12]

Джерело: узагальнено автором на основі [11; 12]



378

Випуск 2(13) 2019

Класичний приватний університет

1) Закон України «Про бухгалтерський об-
лік та фінансову звітність в Україні» [20], який 
визначає правові принципи регулювання, ор-
ганізації, ведення бухгалтерського обліку та 
складання фінансової звітності;

2) Національні положення (стандарти) бух-
галтерського обліку (П(С)БО), які є норматив-
но-правовими актами, затвердженими Мініс-
терством фінансів України, що визначають 
принципи та методи ведення бухгалтерського 
обліку та складання фінансової звітності, які 
не суперечать міжнародним стандартам;

3) Інструкція про застосування Плану ра-
хунків бухгалтерського обліку активів, капіта-
лу, зобов’язань і господарських операцій під-
приємств і організацій [21];

4) накази та листи Міністерства фінансів 
України, що роз’яснюють порядок застосуван-
ня стандартів бухгалтерського обліку;

5) Професійні вимоги до головних бухгалте-
рів фінансових установ [22];

6) Положення про навчання, перепідго-
товку, підвищення кваліфікації та складання 

екзаменів особами, які провадять діяльність  
на ринках фінансових послуг [23];

7) нормативні документи, видані Націо-
нальною комісією, що здійснює державне ре-
гулювання у сфері ринків фінансових послуг 
(далі – Нацкомфінпослуг) (постанови, інструк-
ції, положення, методичні рекомендації тощо);

8) інші нормативні акти.
Відповідальність за організацію бухгал-

терського обліку та забезпечення фіксування 
фактів здійснення всіх господарських операцій  
у первинних документах, збереження обробле-
них документів, регістрів та звітності протя-
гом встановленого терміну, але не менше трьох 
років несе власник або уповноважений орган, 
який здійснює керівництво фінансовою уста-
новою відповідно до законодавства та установ-
чих документів.

Нацкомфінпослуг у межах своєї компетенції 
визначає професійні вимоги до керівників, голо-
вних бухгалтерів (осіб, відповідальних за веден-
ня бухгалтерського обліку, зокрема на підставі 
договорів) фінансових установ та може вимага-

Таблиця 2
Характеристика небанківських фінансових установ за їх видами

Вид НФУ Характеристика Джерело

Страховик 
(страхова 
компанія, 
страхова 

організація)

Фінансові установи, які створені у формі акціонерних, повних, 
командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю 
згідно із Законом України «Про господарські товариства», з урахуванням 
того, що учасників кожної з таких фінансових установ має бути не менше 
трьох, та інших особливостей, передбачених цим Законом. Вони одержали 
у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності

Закон 
України «Про 

страхування» [13]

Кредитна 
спілка

Неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними 
спілками, їх об’єднаннями на кооперативних засадах задля задоволення 
потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг 
за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки

Закон України 
«Про кредитні 
спілки» [14]

Ломбард

Фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання 
на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок 
власних або залучених коштів під заставу майна на визначений строк 
і під процент та надання супутніх послуг ломбарду

Положення про 
порядок надання 

фінансових 
послуг 

ломбардами [15]

Недержавний 
пенсійний фонд

Юридична особа, створена відповідно до цього Закону, яка має 
статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), 
функціонує та провадить діяльність виключно задля накопичення 
пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим 
управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати 
учасникам зазначеного фонду у визначеному цим Законом порядку. 
Суб’єктом другого рівня системи пенсійного забезпечення є недержавний 
пенсійний фонд, який створений та діє відповідно до законодавства про 
недержавне пенсійне забезпечення, відповідає вимогам цього Закону 
для отримання ліцензії на надання послуг у накопичувальній системі 
пенсійного страхування

Закон України 
«Про недержавне 

пенсійне 
забезпечення» [16]

Лізингова 
компанія 

(лізингодавець)

Юридична особа, яка передає право володіння та користування 
предметом лізингу лізингоодержувачу

Закон України 
«Про фінансовий 

лізинг» [17]

Довірчі 
товариства

Товариство з додатковою відповідальністю, яке здійснює представницьку 
діяльність відповідно до договору, укладеного з довірителями майна 
щодо реалізації їх прав власників. Майном довірителя є кошти, цінні 
папери та документи, які засвідчують право власності довірителя

Декрет КМУ 
«Про довірчі 

товариства» [18]

Інвестиційний 
фонд

Юридична особа, заснована у формі закритого акціонерного товариства 
з урахуванням вимог, встановлених цим Положенням, що здійснює 
виключну діяльність у галузі спільного інвестування

Указ Президента 
України «Про 
інвестиційні 

фонди та 
інвестиційні 

компанії» [19]
Інвестиційна 

компанія

Торговець цінними паперами, який, окрім провадження інших видів 
діяльності, може залучати кошти для здійснення спільного інвестування 
шляхом емісії цінних паперів та їх розміщення

Джерело: узагальнено автором на основі [13–19]
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ти звільнення з посад осіб, що не відповідають 
встановленим вимогам для зайняття таких по-
сад, або розірвання відповідних договорів.

До головних бухгалтерів фінансових установ 
висуваються відповідні вимоги, передбачені Про-
фесійними вимогами до керівників та головних 
бухгалтерів фінансових установ [22]. Професійні 
вимоги поширюються на керівників та головних 
бухгалтерів таких фінансових установ:

– страховики;
– недержавні пенсійні фонди;
– кредитні спілки;
– кредитно-гарантійні установи;
– ломбарди;
– інші фінансові установи (крім банків, уста-

нов, що є професійними учасниками фондового 
ринку, інститутів спільного інвестування щодо 
їх діяльності на фондовому ринку, фінансових 
установ, які мають статус міжурядових міжна-
родних організацій, Державного казначейства 
України та державних цільових фондів).

Фінансова установа самостійно:
– вибирає форму організації бухгалтерського 

обліку;
– визначає облікову політику;
– вибирає форму бухгалтерського обліку 

як певну систему регістрів обліку, порядку  
й способу реєстрації та узагальнення інформації  
в них з додержанням єдиних засад, встанов-
лених Законом «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» [20], а також  
з урахуванням особливостей своєї діяльності  
та технології обробки облікових даних;

– розробляє систему й форми внутрішньогос-
подарського обліку, звітності та контролю госпо-
дарських операцій, визначає права працівників 
на підписання бухгалтерських документів;

– затверджує правила документообігу та тех-
нологію обробки облікової інформації, додаткову 
систему рахунків та регістрів аналітичного обліку;

– може виділяти кошти на окремий баланс 
філії, представництва, відділення та інших відо-
кремлених підрозділів, які зобов’язані вести бух-
галтерський облік, з подальшим включенням їх 
показників до фінансової звітності підприємства;

– визначає доцільність застосування між-
народних стандартів (крім випадків, коли 
обов’язковість застосування міжнародних стан-
дартів визначена законодавством).

Під час побудови бухгалтерського обліку в не- 
банківських фінансових установах слід врахо-
вувати специфіку їх діяльності та вимоги чин-
ного законодавства як з боку регулювання рин-
ку фінансових послуг, так і з боку регулювання 
ведення бухгалтерського обліку суб’єктами під-
приємницької діяльності.

Таким чином, на побудову бухгалтерського 
обліку небанківських фінансових установ впли-
вають особливості їх діяльності. Вони не нале-
жать до банків, хоча працюють у сфері ринків 
фінансових послуг. Вони не є виробничими або 
торговельними підприємствами, але ведення 
бухгалтерського обліку відбувається відповід-

но до НП(С)БО та Інструкції з використання 
Плану рахунків бухгалтерського обліку акти-
вів, власного капіталу, зобов’язань та господар-
ських операцій підприємств і організацій [21].

Отже, з урахуванням особливостей діяльності 
небанківських фінансових установ, де основним 
видом діяльності є надання фінансових послуг, 
доцільно під час формування облікової політи-
ки такої установи приділити значну увагу пи-
танням визнання доходів, витрат, формуванню 
фінансових результатів, а також відображенню 
цієї інформації у звітності установи, оскільки 
небанківські фінансові установи зобов’язані 
оприлюднювати свою фінансову звітність задля 
інформаційного забезпечення вимог інвесторів, 
клієнтів та інших користувачів.

Висновки. Отже, небанківські фінансові 
установи відіграють суттєву роль на ринку фі-
нансових послуг. Перелік фінансових послуг, 
що надаються небанківськими фінансовими 
установами є досить різноманітним. Державне 
регулювання діяльності таких фінансових уста-
нов здійснюється безпосередньо Нацкомфінпос-
луг, а порядок організації та ведення бухгал-
терського обліку регулюється нормативними 
документами, що видані Міністерством фінан-
сів України та Нацкомфінпослуг. Отже, бух-
галтерський облік потрібно будувати з ураху-
ванням особливостей діяльності небанківських 
фінансових установ відповідно до вимог чинних 
законодавчих актів.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МИТНОГО КОНТРОЛЮ  
В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЕС

EVALUATION OF EFFICIENCY OF CUSTOMS CONTROL  
IN UKRAINE INTEGRATION CONDITIONS TO EU

АНОТАЦІЯ
Швидкомінливі умови розвитку зовнішньої торгівлі України, 

обумовлені, з одного боку, створенням та функціонуванням 
Єдиного економічного простору, а з іншого боку, інтеграцією 
України в ЄС, ставлять перед митною службою України нові 
пріоритети. Вони спрямовані на пошук адекватних способів 
підвищення ефективності виконання посадовими особами 
митних органів службових обов’язків, одним з яких є розви-
ток об’єктивної та комплексної системи показників оціню-
вання власної діяльності. Актуальність теми дослідження 
обумовлена необхідністю пошуку нових способів підвищення 
ефективності діяльності митних органів за рахунок внесення 
необхідних змін у процеси організації, внутрішньовідомчого 
оцінювання, розроблення та впровадження показників оціню-
вання економічної діяльності митних органів, продовження 
вдосконалення окремих методик розрахунку показників та кри-
теріїв оцінювання їх виконання.

Ключові слова: митні органи, митний контроль, показники 
ефективності, результативність діяльності, митні процедури.

АННОТАЦИЯ
Быстроменяющиеся условия развития внешней торгов-

ли Украины, обусловленные, с одной стороны, созданием и 
функционированием Единого экономического пространства, 
а с другой стороны, интеграцией Украины в ЕС, ставят перед 
таможенной службой Украины новые приоритеты. Они направ-
лены на поиск адекватных способов повышения эффективнос- 
ти выполнения должностными лицами таможенных органов 
служебных обязанностей, одним из которых является развитие 
объективной и комплексной системы показателей оценивания 
собственной деятельности. Актуальность темы исследования 
обусловлена необходимостью поиска новых способов повы-
шения эффективности деятельности таможенных органов за 
счет внесения необходимых изменений в процессы организа-

ции, внутриведомственного оценивания, разработки и утверж-
дения показателей оценивания экономической деятельности 
таможенных органов, продолжения совершенствования от-
дельных методик расчета показателей и критериев оценива-
ния их выполнения.

Ключевые слова: таможенные органы, таможенный конт- 
роль, показатели эффективности, результативность деятель-
ности, таможенные процедуры.

ANNOTATION
The rapidly changing conditions for the development of 

Ukraine’s foreign trade, due, on the one hand, to the creation and 
functioning of the Common Economic Space, and, on the other 
hand, to the integration of Ukraine into the EU, set new priorities 
for the Customs Service of Ukraine. They are aimed at finding ade- 
quate ways to increase the efficiency of performance by officials 
of customs authorities, one of which is the development of an ob-
jective and integrated system of indicators of the assessment of 
their own activities. In connection with this, it is very important to 
develop and approve the indicators of economic activities of the 
customs authorities of Ukraine for all areas within its competence. 
Such a mechanism should have the ability to take into account 
the features of not only the currently involved in the evaluation of 
the activities of the customs authorities, but also potentially availa- 
ble for use. The research is aimed at studying the current state of 
the system of indicators of the evaluation of the activities of the 
customs authorities of Ukraine and the scientific and methodical 
apparatus for its substantiation, the search for ways of develop-
ment of the scientific and methodical apparatus for the develop-
ment and application of the said system in the interdepartmental 
practice, the substantiation of the practical recommendations that 
are characteristic for its improvement. The urgency of the research 
topic is due to the need to find new ways to improve the efficiency 
of customs authorities by making the necessary changes in the pro-



382

Випуск 2(13) 2019

Класичний приватний університет

cesses of organizing and conducting an interdepartmental evalua- 
tion, developing and approving indicators of economic activity of 
customs authorities, continuing to improve certain methods of cal-
culating indicators and criteria for evaluating their implementation. 
The foregoing indicates the need for further improvement of the 
procedure and rules for the development and application of a sys-
tem of indicators for the assessment of the activities of customs 
authorities. The essence of the scientific task solved in this work is 
to develop the corresponding interdisciplinary practice of the sci-
entific-methodical apparatus and to elaborate practical recommen-
dations for the development and application of indicators of the 
economic activity of the customs authorities of Ukraine.

Key words: customs, customs control, performance indica-
tors, performance, customs procedures.

Постановка проблеми. Розвиток міжнародної 
торгівлі вимагає приведення вітчизняного мит-
ного законодавства до світових стандартів. Важ-
ливим кроком на шляху до стандартизації стало 
прийняття Митного кодексу Європейського спів-
товариства (МК ЄС). У ньому враховані напрями 
митної політики в умовах створення Митного сою- 
зу (Customs Union), тобто важливого компонен-
та спільного ринку, а також розширено процес 
його інтегрування у світову економіку.

Митний кодекс ЄС наскрізь пронизаний ідея- 
ми з міжнародної конвенції про спрощення та 
гармонізацію митних процедур, що встановлює 
стандарти й правила, необхідні для досягнення 
передбачуваності, послідовності та відкритос-
ті під час реалізації митної політики. У ньо-
му міститься безліч положень щодо порядку 
поміщення товару під митну процедуру, мит-
ного контролю товарів і транспортних засобів. 
Ключовим аспектом підвищення ефективності 
митної діяльності в багатьох країнах стає ство-
рення об’єктивної та комплексної системи інди-
каторів, що відображають виконання посадових 
обов’язків та ступінь досягнення поставлених 
цілей, дають змогу сфокусувати увагу співробіт-
ників на основних пріоритетах органів влади. 
Для досягнення цих цілей широко використо-
вуються різноманітні показники ефективності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Низка важливих положень щодо економічних 
аспектів митного контролю представлені в ро-
ботах таикх вчених-економістів, як М.І. Ка-
ленський, В.П. Пашко, Л.М. Деркач, І.Г. Бе-
режнюк, С.Г. Войтов, О.П. Гребельник. Праці 
названих та інших авторів дали змогу осмисли-
ти та розкрити специфіку досліджуваної теми.

Формулювання цілей статті (постановка зав- 
дання). Метою статті є комплексне досліджен-
ня інституту митного контролю, виявлення та 
аналізування проблем у цій галузі, внесення 
пропозицій щодо вдосконалення ефективнос-
ті оцінювання організації митного контролю  
в умовах інтеграції України до ЄС.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
«Методи оцінки ефективності митної діяль-
ності – це специфічні способи і прийоми, за-
стосовувані для визначення ступеня досягнення 
результатів окремими співробітниками, митни-
ми постами, митними органами в процесі їх  
діяльності» [1, с. 4].

Традиційні підходи до державного управління 
концентрують основну увагу на питанні про те, 
скільки витрачено державних коштів, при цьому 
вимір реального результату залишається в тіні.

Головною тенденцією сучасних теорій оці-
нювання ефективності є зміщення акценту від 
вимірювання витрат на вимір та моніторинг ре-
зультатів. Основний напрям удосконалення сис-
тем показників ефективності останніми десяти-
літтям у більшості західних країн пов’язаний 
з пошуком оптимального балансу між визна-
ченням показників для органів влади й держав-
них службовців, а також встановленням тісного 
взаємозв’язку між ними.

Нині найбільш поширеним є підхід, за яко-
го на рівні органів державної влади використо-
вуються інтегральні показники ефективності, що 
відображають основні політичні або економічні 
параметри його діяльності. Проте одна з найбіль-
ших труднощів під час побудови комплексних 
систем показників ефективності полягає в тако-
му. Орієнтація на кінцеві результати, які вира-
жаються в соціальному й економічному ефекті, 
приводить до складності визначення кінцевого 
вкладу окремо взятого співробітника митного ор-
гану в досягнутий результат, а для об’єктивного 
оцінювання його діяльності необхідно сформува-
ти якомога більш чіткі показники.

Також слід зазначити, що показники ефек-
тивності багато в чому залежать від зовнішніх 
ефектів, на які державний службовець не може 
здійснювати значного впливу. На практиці ви-
являється дуже важко оцінити кінцеві резуль-
тати діяльності співробітників митних органів 
у чистому вигляді, тобто без урахування впливу 
зовнішніх факторів.

Таким чином, необхідно сформулювати та 
вибрати такі показники ефективності, які мак-
симально відображали б ступінь причетності та 
внеску конкретного співробітника щодо певно-
го фактору.

Іншою проблемою є вибір оптимальної 
кількості критеріїв оцінювання ефективності 
митної діяльності. Якщо їх буде дуже багато,  
то складність оцінювання та витрати на моніто-
ринг великої кількості показників можуть пе-
ревищити позитивний результат від практично-
го застосування показників результативності. 
Якщо ж показників недостатньо, то може про-
явитися «результат спотворюючої поведінки»  
з боку співробітників митних органів, коли 
вони переносять всю увагу на види діяльності, 
які, зрештою, будуть виміряні показниками,  
і забувають про інші посадові обов’язки [2, с. 10].

Таким чином, показники ефективності мит-
ної діяльності можуть бути набором індикато-
рів різного характеру. Вони можуть виража-
тись як у якісній, так і в кількісній формах. 
Найпоширенішою є практика, за якої органи 
влади висувають певні вимоги до показників 
ефективності.

Однією з найскладніших проблем є формалі-
зація показників ефективності. Цей процес важ-
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Рис. 1. Типологія показників ефективності стосовно митної діяльності
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ливий як для визначення мети й планування 
діяльності державних службовців, так і для оці-
нювання результативності й визначення рівня 
винагороди. Кількісні показники ефективності 
легше оцінювати під час проведення моніторин-
гу, крім того, вони забезпечують об’єктивність 
оцінки й не залежать від суб’єктивного став-
лення керівників до підлеглих. Стосовно мит-
ної діяльності ці показники результативності 
можна представити в такому вигляді (рис. 1).

Нині одним з можливих варіантів оцінюван-
ня результативності досягнення головної стра-
тегічної мети, що полягає в підвищенні рівня 
дотримання митного законодавства України, за-
безпеченні повноти та своєчасності сплати мит-
них зборів, є використання таких показників:

– рівень збирання митних платежів;
– рівень нелегального ввезення товарів.
Рівень збирання митних платежів пропону-

ється розраховувати як відношення (дріб) та-
ких показників один до одного. У чисельнику 
зазначається фактично перерахована до бюдже 
ту сума митних платежів за звітний бюджетний 
період, а у знаменнику – розрахункова вели-
чина митних платежів, обчислена з огляду на 
фактичні макроекономічні показники звітного 
бюджетного періоду. Іншими словами, пропо- 
нується зіставити, скільки митних платежів 
має бути перераховано, виходячи з фактичних 
макроекономічних параметрів, і скільки реаль-

но перераховано до бюджету. Однак цей показ-
ник теж має недолік, оскільки оперує врахо-
ваними об’ємними показниками та не бере до 
уваги невраховані обсяги ввезення товарів, тоб-
то нелегального імпорту [3, с. 146].

У зв’язку з цим можна використовувати такий 
показник, як рівень нелегального ввезення, який 
розраховується як відношення обсягу імпорту то-
варів на підставі офіційної статистики України до 
обсягу експорту товарів до України з країн контра- 
гентів на підставі даних платіжного балансу НБУ 
та статистики Міжнародного валютного фонду.

Як додатковий показник можна використо-
вувати суму недоотриманих митних платежів 
у зв’язку з нелегальним ввезенням товарів, 
обчислених з огляду на обсяги нелегального 
ввезення та фактичного середнього рівня опо-
даткування у звітному бюджетному періоді. 
При цьому на одному рівні з абсолютним по-
казником можна використовувати відносний 
показник, розрахований як відношення (дріб) 
фактично перерахованої суми митних платежів  
у звітному бюджетному періоді до розрахун-
кової суми недоотриманих митних платежів  
у зв’язку з нелегальним ввезенням товарів.

Щоб оцінити якість наданих митними ор-
ганами послуг, пропонується ввести такий 
показник, як частка товарів, за якими вияв-
лені порушення в результаті перевірочних за-
ходів, вжиття яких відбувається після митного 
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Таблиця 1
Показники ефективності митної діяльності ДФСУ

Системні митні 
функції

Сукупний показник 
ефективності Часткові показники ефективності

Фінансово-
економічна

Фінансова 
результативність 

1) Питома вага (частка) митних платежів (МП) в держбюджеті 
(ДБ) України:  
∆МП=МП/ДБ;  
2) рівень виконання планових показників (ПП) за фактичними 
платежами (ФП) в ДБ:  
∆МП=(ФП-ПП)\ПП;  
3) рівень потенційних втрат митних платежів:  
∆В=(ПП-ФП)\ПП; 
4) відношення МП за період часу до вартості утримання та 
забезпечення діяльності митних органів (ВМУ) (економічна 
ефективність ЕЕ):  
ЕЕ=(МП∆т

)\∆ВМУ
т

Митний 
контроль

Сукупний результат 
митного контролю

1) Кількість митних оформлень N за звітний період ∆т; 
2) кількість осіб, вантажів і транспорту, що підлягали митному 
огляду тощо

Правоохоронна
Сукупний результат 

правоохоронної 
діяльності

1) Кількість виявлених порушень митних правил (ПМП); 
кількість заведених справ (ЗС); кількість виграних справ – (ВС); 
2) інтенсивність правоохоронної діяльності: 
ІПД=(ПМП+ЗС+ВС)\N

днів

Митне 
регулювання

Сукупний результат 
регулювання

Інформаційно-
аналітична

Сукупний результат 
регулювання 

інформаційно-
аналітичної діяльності

1) Оперативність надання інформації (год.); 
2) обсяг інформаційної моделі ЗЕД; 
3) оперативність внесення змін до інформаційної моделі ЗЕД

Джерело: авторська розробка

оформлення, до загального обсягу оформлених 
товарів. При цьому повинні враховуватися всі 
подальші перевірочні заходи як вищестоящих 
митних органів, так й інших державних контро- 
льних органів.

Для оцінювання витрат держави на здій-
снення послуг з митного оформлення та мит-
ного контролю пропонується використовувати 
агрегований показник, такий як питомі доходи 
держави на кожну гривню, вкладену в митну 
службу. Обчислювати цей показник пропону-
ється як відношення суми митних платежів, 
перерахованих за звітний період до бюджету, 
до суми витрат на утримання митної служби  
за звітний період» [4, с. 205].

Для оцінювання динаміки витрат учасни- 
ків ЗЕД на послуги з митного оформлення про-
понується використовувати показник середньо-
зваженої частки витрат учасників ЗЕД на митні 
процедури в загальній собівартості переміщу-
ваних товарів. Цей показник можна визнача-
ти під час вибіркових або цільових перевірок 
учасників ЗЕД. Крім того, як один з методів 
визначення цього показника можна викорис-
товувати опитувальний лист учасників ЗЕД.  
До цієї роботи для об’єктивності повинні бути 
залучені бізнес-асоціації, зацікавлені у вдоско-
наленні ЗЕД.

Зрештою, необхідно мати систему показни-
ків для оцінювання діяльності всіх митних ор-
ганів загалом.

Наведемо приклади побудови такої системи 
показників.

Рівень ефективності митної служби. Під час  
побудови системи показників ефективності мит-

ної служби доцільно враховувати й аналізувати 
такі складові:

– цілі діяльності митної служби;
– системні функції (державні);
– показники ефективності за кожною функ-

цією (за їх наявності);
– фактори, що визначають еволюцію кожно-

го показника та ступінь їх впливу;
– розбивка показників за категоріями (якісні,  

кількісні);
– можливості наявного методичного та ін-

формаційного забезпечення для формулювання 
й оцінювання показників;

– адміністративні та інші обмеження [5, с. 40].
Приклад взаємозв’язку системних функцій 

митної служби, системи показників ефектив-
ності, що формується в обсяги повного набору 
системних функцій у цьому прикладі, а також 
часткових показників за окремими системними 
функціями демонструється в табл. 1.

Нині оцінювання діяльності митної служби 
одним показником на підставі тільки формалі-
зованих процедур з огляду на специфіку митної 
діяльності практично неможливе, тому в цей 
процес залучаються експерти. Експерти оціню-
ють внесок у загальну ефективність діяльності 
митниці кожної системної функції. Вплив на 
результативність діяльності митниці напрямів 
діяльності за результатами експертного опиту 
вання показаний у табл. 2.

Як приклад застосування цієї методики оці-
нимо ефективність роботи Вінницької митниці. 
Дані узагальнимо у табл. 3.

Загалом можна сказати, що «система якіс-
них і кількісних показників діяльності митного 
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органу визначається функціями і завданнями, 
що стоять перед ними, а також конкретним 
завданням системного аналізу» [7, с. 305].  
За таких умов не існує універсального набору 
показників митної діяльності, однак може бути 
запропонований єдиний алгоритм їх формуван-
ня (рис. 2).

Висновки. Удосконалення системи показ-
ників та методології оцінювання ефектив-
ності роботи митних органів є одним з най-
більш правильних шляхів підвищення рівня 
контрольних функцій, поліпшення управ-
ління митною справою та підйому економі- 
ки країни.

Таблиця 2
Вплив на результативність діяльності митниці напрямів діяльності  

за результатами експертного опитування
Вид діяльності Митні платежі Пропуск транспорту Результати правоохоронної діяльності

Управлінська 0,061 0,076 0,0133
Оперативна 0,255 0,386 0,375
Правоохоронна 0,144 0, 121 0,253
Економічна 0,313 0, 27 0,15
Забезпечувальна 0,069 0,036 0,038
Інформаційно-технічна 0,144 0,154 0,106
Джерело: складено на основі [6]

Таблиця 3
Показники ефективності діяльності Вінницької митниці за 2017 рік

Системні митні 
функції

Сукупний 
показник 

ефективності
Часткові показники ефективності

Фінансово-
економічна

Фінансова 
результативність 

1) Питома вага (частка) митних платежів (МП) в держбюджеті (ДБ) 
України, млрд грн: 
∆МП=МП/ДБ; 
∆МП=2677/721398=0,0037, або 0,37%; 
2) рівень виконання планових показників (ПП) за фактичними 
платежами (ФП) в ДБ, млрд грн:
∆МП=(ФП-ПП)\ПП;
∆МП=(2677-2057)\2057=0,301, або 30,1%; 
3) рівень потенційних втрат митних платежів: 
∆В=(ПП-ФП)\ПП, млрд грн; 
∆В=(2057-2677)\2057=-0,301, або -30,1%; 
3) відношення МП за період часу до вартості утримання та забезпечення 
діяльності митних органів (ВМУ) (економічна ефективність ЕЕ): 
ЕЕ=(МП∆т

)\∆ВМУ
т
; 

ЕЕ= 2677000/34740=77,06

Митний 
контроль

Сукупний 
результат 
митного 

контролю

1) Кількість митних оформлень N за звітний період становить 10 246; 
2) кількість тонн вантажів, пропущених через митний контроль 
становить 1 210 тис.; 
3) кількість транспортних засобів, що підлягали митному огляду, 
становить 320 тис.; 
4) кількість громадян, пропущених через митний контроль, становить 
2 092 тис.; 
5) кількість переміщень вантажів у режимі транзиту становить 29 814

Правоохоронна

Сукупний 
результат 

правоохоронної 
діяльності

1) Кількість виявлених порушень митних правил (ПМП) становить 901; 
кількість заведених справ (ЗС) становить 901; кількість виграних справ 
(ВС) становить 775; 
2) інтенсивність правоохоронної діяльності: 
ІПД=(ПМП+ЗС+ВС)\N

днів
; 

ІПД=(901+775+675)\360=6,5

Митне 
регулювання

Сукупний 
результат 

регулювання

1) Збільшення бази оподаткування в результатів здійснення контролю за 
правильністю визначення митної вартості товарів становить 323,7 млн грн; 
2) сума додаткових надходжень до Держбюджету в результаті здійснення 
коригування митної вартості товарів становить 81,7 млн грн; 
3) кількість винесених рішень про коригування митної вартості 
становить 30; 
4) кількість винесених рішень про зміну коду товарів становить 59; 5) 
сума збільшення митних платежів в результаті класифікаційної роботи 
становить 10 650 тис грн; 
6) загальний економічний ефект за результатами роботи щодо контролю 
за країною походження товарів становить 1 075 тис. грн; 
7) кількість додаткових надходжень внаслідок декларування невідомою 
країною походження становить 336 тис. грн

Джерело: складено особисто на основі [6]
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Ці вимоги стосуються як кількісних, так і якіс- 
них показників. Як правило, під час постанов-
ки якісних показників органами влади вида-
ються інструкції, в яких чітко визначаються 
критерії якісної діяльності.

Ефективність митного контролю можна ви-
разити також через цільові та витратні критерії.  
На основі першого критерію ефективність мит-
ного контролю буде залежати від реалізації його 
основної мети, що полягає в забезпеченні дотри-
мання митного законодавства учасниками ЗЕД, 
тобто від його результатів з виявлення та по-
передження порушень митного законодавства.  
Також митний контроль повинен сприяти зов- 
нішній торгівлі. Чим більше він буде відповіда-
ти цим цілям, тим вище буде його ефективність.

За другим критерієм ефективність буде виз- 
начатися співвідношенням результатів митного 
контролю та витрат на його здійснення. Це при-
водить до необхідності використовувати для ана-
лізу три показники ефективності митного конт- 
ролю, такі як тривалість, надійність, вартість.

Надійність є відображенням цільового крите-
рію, оскільки показує ступінь досягнення осно-
вної мети митного контролю, що полягає в за-
безпеченні дотримання митного законодавства 
учасниками ЗЕД. Тривалість і вартість є різни-
ми аспектами витратного критерію, оскільки 
перший показник відображає витрати учасника 
ЗЕД, а другий – рівень витрат на утримання 
митних органів та інших контрольних струк-
тур, задіяних у митній справі.

Наведені показники досить складно оптимізу-
вати. Необдумане зниження тривалості митного 
контролю може привести до падіння його надій-
ності, а заходи з підвищення надійності митного 
контролю за скорочення його тривалості можуть 
вести до зростання витрат на його здійснення.

Проте за правильної організації митного 
контролю, використання його передових мето-
дів таку оптимізацію можна зробити.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Каленський М.І. Митний контроль у системі фінансового 

контролю в Україні. Вісник Академії митної служби України. 
2008. № 2. С. 3–9.

2. Пашко В.П. Щодо окремих питань забезпечення ефектив-
ності митного контролю. Митна безпека. 2010. № 1. С. 6–13.

3. Деркач Л.М. Українська митниця: вчора, сьогодні, завтра. 
Київ : Державна митна служба України, 2017. 542 с.

4. Бережнюк І.Г. Актуальні питання теорії та практики митної спра-
ви : монографія. Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2013. 428 с.

5. Войтов С.Г. Сучасна зумовленість та проблеми становлен-
ня національної системи митного постаудиту. Формування 
системи митного аудиту України : матеріали науково-
практичного семінару, 22 квітня 2013 року. Хмельницький : 
Держ. наук.-дослід. ін.-т митної справи, 2013. С. 38–41.

6. Підсумки роботи митних органів України за 2017 рік : інфор-
маційно-аналітичний збірник / відп. ред. А.Р. Носков. Київ : 
ДФСУ, 2018. 99 с.

7. Гребельник О.П. Основи митної справи : посібник. Київ : 
ЦУЛ, 2013. 600 с.

REFERENCES:
1. Kalenskyi M.I. (2008) Mytnyi kontrol u systemi finansovoho 

kontroliu v Ukraini [Customs control in the system of financial 
control in Ukraine]. Bulletin of the Academy serviceof Ukraine, 
vol. 2, no. 2, pp. 3–9.

2. Pashko V.P.( 2010) Shchodo okremykh pytan zabezpechennia efek-
tyvnosti mytnoho kontroliu [Concerning certain issues of ensuring the 
effectiveness of customs control]. Customs safety, no. 1, pp. 6–13.

3. Derkach L.M. (2017) Ukrainska mytnytsia: vchora, sohodni, za-
vtra [Ukrainian Customs: Yesterday, Today, Tomorrow]. Kyiv : 
State Customs Service of Ukraine (in Ukrainian).

Рис. 2. Єдиний алгоритм формування набору показників митної діяльності
 

показники діяльності 
митних постів 

показники 
діяльності 
митниць 

показники 
діяльності ДФСУ 

дані для аналізування 
діяльності митних 

постів 

дані для 
аналізування 

діяльності 
митниць 

дані для 
аналізування 

діяльності ДФСУ 

проведення 
селекції за всім 

спектром 
наявних 

показниіків 
діяльності 

митних органів 

одержання 
первинних 

показників та їх 
групування 

формування 
підсумкової 
комбінації 
показників 
діяльності 



387Приазовський економічний вісник

4. Berezhniuk I.H. (ed.) (2013) Aktualni pytannia teorii ta praktyky 
mytnoi spravy : monohrafiia [Topical questions of the theory 
and practice of customs : monograph]. Khmelnitsky : PP Melnik 
AA. (in Ukrainian).

5. Voitov S.H. (2013) Suchasna zumovlenist ta problemy sta-
novlennia natsionalnoi systemy mytnoho postaudytu [Mod-
ern conditionality and problems of establishing a national 
customs system]. Proceedings of the Formuvannia systemy 
mytnoho audytu Ukrainy (Ukraine, Khmelnitsky, April 22, 

2013), Khmelnitsky : Derzhavnyi naukovo-doslidnyi instytut 
mytnoi spravy, pp. 38–41.

6. Noskov A.R. (ed.) (2018) Pidsumky roboty mytnykh orhaniv 
Ukrainy za 2017 rik : informatsiino-analitychnyi zbirnyk [Results 
of the work of the customs authorities of Ukraine for 2017 : in-
formation and analytical collection]. Kyiv : State Fiscal Service 
of Ukraine (in Ukrainian).

7. Hrebelnyk O.P. (2013) Osnovy mytnoi spravy : posibnyk  
[Basics of Customs : A Guide]. Kyiv : ZUL (in Ukrainian).



388

Випуск 2(13) 2019

Класичний приватний університет
Б
У
ХГ

А
Л
ТЕ

Р
С
Ь
К
И

Й
 О

Б
Л
ІК

, 
А
Н

А
Л
ІЗ

 Т
А
 А

У
Д
И

Т

УДК 657

Шевченко Л.Я.
кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри обліку та аудиту
Донецького національного університету економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Шендригоренко М.Т.
кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри обліку та аудиту
Донецького національного університету економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Shevchenko Lyubov
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Associate Professor, Department of Accounting and Audit
Donetsk National University of Economics and Trade named

after Mikhail Tugan-Baranovsky

Shendryhorenko Marina
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Associate Professor, Department of Accounting and Audit
Donetsk National University of Economics and Trade

named after Mikhail Tugan-Baranovsky

ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ  
РЕСУРСІВ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

INDICATORS OF EVALUATION OF FINANCIAL-INVESTMENT  
RESOURCES OF CORPORATE ENTERPRISES

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено сутність економічного аналізу в сис-

темі управління діяльністю корпорацій. Визначено основні на-
прями аналізу з урахуванням вимог управління та прийняття 
ефективних рішень. Фінансово-інвестиційна діяльність кор-
порації характеризується обсягами залучених та раціональ-
но розміщених фінансових ресурсів. Отже, для ефективного 
менеджменту актуальним стає формування ґрунтовних ви-
сновків про її доцільність і безризиковість. Це можна зробити 
шляхом, по-перше, встановлення змістовної сутності фінансово- 
інвестиційної діяльності корпорацій, по друге, структуруван-
ня її елементів, по-третє, аналізу взаємозв’язків показників, 
що характеризують цю діяльність корпорації. Існують наукові 
праці, присвячені питанням управління, оцінювання та аналі-
зування фінансово-інвестиційної діяльності підприємств [1–4],  
але вони не враховують специфіку діяльності корпоратив-
них підприємств і не мають структурної будови відповідно 
до процедур залучення, внутрішнього обігу та перерозподілу 
фінансових ресурсів. Отже, наукове дослідження й удоскона-
лення організаційних підходів до змісту та аналізу фінансово- 
інвестиційної діяльності корпорацій є актуальними.

Ключові слова: аналітичні дослідження, інвестиційна  
діяльність, менеджмент, фінансово-інвестиційні ресурси.

АННОТАЦИЯ
В научной статье исследована сущность экономическо-

го анализа в системе управления деятельностью корпора-
ций. Определены основные направления анализа с учетом 
требований управления и принятия эффективных решений.  
Финансово-инвестиционная деятельность корпорации характе-
ризуется объемами привлеченных и рационально размещенных 
финансовых ресурсов. Итак, для эффективного менеджмента 
актуальным становится формирование фундаментальных вы-
водов о ее целесообразности и отсутствии рисков. Это можно 
сделать путем, во-первых, установления содержательной сущ-
ности финансово-инвестиционной деятельности корпораций, 
во-вторых, структурирования ее элементов, в-третьих, анализа 
взаимосвязей показателей, характеризующих эту деятельность 

корпорации. Существуют научные работы, посвященные вопро-
сам управления, оценивания и анализа финансово-инвестици-
онной деятельности предприятий [1–4], но они не учитывают 
специфику деятельности корпоративных предприятий и не 
имеют структурного строения в соответствии с процедурами 
привлечения, внутреннего оборота и перераспределения фи-
нансовых ресурсов. Итак, научное исследование и совершенст- 
вование организационных подходов к содержанию и анализу 
финансово-инвестиционной деятельности корпораций являют-
ся актуальными.

Ключевые слова: аналитические исследования, инвестици-
онная деятельность, менеджмент, финансово-инвестиционные 
ресурсы.

ANNOTATION
In the scientific article the essence of economic analysis in 

the system of management of corporation’s activity is investiga- 
ted. The basic directions of the analysis are determined taking 
into account the requirements of management and making effec-
tive decisions. The financial and investment activity of the corpo-
ration is characterized by the volume of attracted and rationally 
placed financial resources. Therefore, for effective management, 
the formation of groundbreaking conclusions about its expedien-
cy and risk-taking. This is possible: first, by establishing the con-
tent of the financial and investment activities of corporations; and 
secondly, structuring its elements; and thirdly, having analyzed 
the interrelations of the indicators characterizing this activity 
of the corporation. In the economic literature there are scienti- 
fic works devoted to the issues of management, evaluation and 
analysis of financial and investment activity of enterprises [1–4], 
but they do not take into account the specifics of the activities of 
corporate enterprises and do not have a structural structure in ac-
cordance with the procedures of attraction, internal turnover and 
redistribution financial resources. Therefore, scientific research 
and improvement of organizational approaches to the content 
and analysis of financial and investment activities of corporations 
is relevant and meets the requirements of time. The purpose of 
this article is to build a system of indicators for assessing the 
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financial and investment activities of corporations, which provide 
improved methodology and organization of the analytical process 
and have practical utility. Organizationally, the financial and in-
vestment activity of corporations can be imagined in the form of 
a certain time-going process (that is measured in units of time), 
which includes the procedures of attraction, internal turnover and 
redistribution, as well as the allocation of financial resources. The 
specifics of corporations activity is that in each of the blocks the 
functions can be ranked by the level of managerial decisions on 
their execution.

Key words: analytical research, investment activity, manage-
ment, financial and investment resources.

Постановка проблеми. Нині слід встанови-
ти сутність фінансово-інвестиційної діяльнос-
ті корпорацій; побудувати систему показників 
оцінювання фінансово-інвестиційної діяльності 
корпорацій; розробити методику аналізу забез-
печення корпорації інвестиційними ресурсами; 
зробити відповідні висновки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми економічного аналізу фінансово- 
інвестиційних ресурсів корпоративних під- 
приємств з різних позицій досліджували закор-
донні та вітчизняні вчені.

Серед вітчизняних вчених цим проблемам 
приділяли увагу О.М. Брадул, Ф.Ф. Бутинець, 
Б.І. Валуєв, С.Ф. Голов, В.Ф. Максимова, 
Н.М. Малюга та інші науковці.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Дослідження цих вчених 
заклали потужний методологічний фундамент 
розвитку вітчизняної системи обліку та аналі-
зу, але питання застосування концепції обліку 
та аналізу фінансово-інвестиційних ресурсів 
корпоративних підприємств суб’єктами госпо-
дарювання висвітлені недостатньо.

Формулювання цілей статті (постановка зав- 
дання). Метою статті є побудова системи показни-
ків оцінювання фінансово-інвестиційної діяль- 
ності корпорацій, що забезпечують вдоскона-
лення методики й організації аналітичного про-
цесу, а також мають практичну корисність.

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Організаційну фінансово-інвестиційну діяль-
ність корпорацій можна уявити у вигляді 
певного плинного у часі процесу (такого, що 
вимірюється в одиницях часу), що включає 
процедури залучення, внутрішнього обігу та 
перерозподілу, а також розміщення фінансових 
ресурсів (грошових ресурсів) (рис. 1).

Специфіка діяльності корпорацій полягає  
в тому, що в кожному з блоків функції можуть 
бути ранжовані за рівнем управлінських рішень 
на їх виконання.

Так, в блоці залучення ресурсів рішення про 
додаткову емісію та використання прибутку 

приймається на рівні Ради директо-
рів, рішення про отримання кредиту 
й збирання страхових внесків – на 
рівні топ-менеджерів, а рішення про 
порядок формування резервів, вико-
ристання кредиторської заборгованос-
ті – на рівні окремих бізнес-процесів.

За аналогічним принципом прово- 
диться ранжування задач в інших бло-
ках, що дає змогу використовувати 
стандартні підходи до управління ді-
яльністю на різних рівнях корпорації.

Зокрема, в повному обсязі може 
бути реалізована багаторівнева кон-
цепція управління, яка дає змогу до-
сягти синергічного ефекту в рамках 
декількох бізнес-процесів корпорації.

Залучення фінансових ресурсів – 
це діяльність корпорації, спрямована 
на отримання грошових коштів, необ-
хідних для її нормального функціону-
вання, тобто на формування пасивів.

В рамках корпорації ця задача 
ускладняється наявністю в її органі-
заційній структурі різних типів гос-
подарюючих суб’єктів. Так, страхова 
компанія може залучати кошти пе-
реважно за рахунок збору страхових 
внесків, а банк – залучення депозит-
них вкладів.

В пошуку й оцінюванні оптималь-
ного балансу залучених та розподі-
лених фінансових ресурсів полягає 
головна мета аналізу фінансово- 
інвестиційної діяльності корпорацій.Рис. 1. Структура фінансово-інвестиційної діяльності корпорацій  
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Незважаючи на багатоваріантність, залучен-
ня фінансових ресурсів, зрештою, зводиться до 
чотирьох способів, кожен з яких має свої відо-
мі особливості. Однак у запропонованій нами 
системі розуміється, що кількість складових 
кожного елементу обмежена лише економічною 
доцільністю та законодавством.

Наприклад, не можна розміщувати більше 
однієї емісії або розподіляти прибуток в джере-
ла, не зазначені в Статуті.

При цьому слід зауважити, що обсяг залуче-
них фінансових ресурсів, на нашу думку, має 
визначатись на основі аналізу балансу залуче-
них та розподілених фінансових ресурсів.

Аналіз внутрішнього обігу та структури пе-
рерозподілу фінансових ресурсів є джерелом 
управління фінансовими ресурсами шляхом 
зміни їх пропорцій та структури задля най-
більш ефективного використання в рамках кор-
порації всіх наявних засобів.

У зв’язку з цим необхідно виділяти такі по-
казники:

– фінансові ресурси корпорації (власні ко-
шти корпорації, тобто кошти всіх її учасників);

– фінансовий потенціал корпорації (обсяг ре-
сурсів, які вона може мобілізувати на фінансо-
вому ринку);

– інвестиційні потреби (обсяг коштів, необ-
хідний всім учасникам корпорації для вико-
нання комплексної інвестиційної програми 
(розробляється в рамках фінансової стратегії 
корпорації, включає напрями, терміни й обсяги 
інвестицій за всіма учасниками));

– потреба корпорації в інвестиційних ресур-
сах (різниця між інвестиційними потребами  
та фінансовими ресурсами корпорації).

ПІРК= ІÏ ÔÐ
JI

− ∑∑ ,                 (1)

де ПІРК – потреба в інвестиційних ресурсах 
корпорації; 

ІÏ ÔÐ
JI

− ∑∑ , – інвестиційні потреби всіх компаній

корпорації; 
ІÏ ÔÐ

JI

− ∑∑ , – фінансові ресурси всіх компаній 

корпорації; 
I=1,…,N; N – число компаній корпорації,  

що мають інвестиційні потреби; 
J=1,…,М; М – число компаній корпорації, 

що мають вільні фінансові ресурси.
Якщо:

ІÏ ÔÐ
JI

− ∑∑ ,
ПІРК ІÏ ÔÐ

JI

− ∑∑ ,,              (2)

то ситуація для здійснення інвестиційної 
програми позитивна, а сума, що дорівнює:

СР= ІÏ ÔÐ
JI

− ∑∑ , – ПІРК,                (3)

може розглядатись у вигляді мобільного ре-
зерву (страхового резерву корпорації). Якщо  
в структуру корпорації входить страхова компа-
нія, то страховий резерв може бути визначений 
як внесок для диверсифікації підприємницького 
ризику по інвестиціях. Якщо структура корпора-
ції має диверсифікований характер, з’являється 
можливість маневру фінансовими ресурсами,  
а балансове рівняння дещо ускладняється.

Так, відбувається часткове елімінування показ-
ника інвестиційних потреб одних бізнес-процесів 
корпорації та страхового резерву інших бізнес-про-
цесів. Тоді знижуються консолідовані інвестиційні 
потреби корпорації, тобто зменшується важливість 
проблеми забезпечення її фінансовими ресурсами.

При цьому слід відзначити, що сукупний дохід 
корпорації не змінюється, що дає змогу покращити 
значення показників загальної ліквідності та плато-
спроможності за рахунок більш ефективного вико-
ристання власних фінансових ресурсів корпорації.

Висновки. Таким чином, в результаті вико-
ристання запропонованої методики аналізу для 
материнської компанії та топ-менеджерів кор-
порації з’являється можливість оцінити сукуп-
ний дефіцит фінансових ресурсів та виділити 
можливі напрями мінімізації дефіциту.

З використанням запропонованої систе-
ми рівнянь можна будувати бюджет корпо-
рації з виділенням фінансових ресурсів на 
функціонування основних програм окремими  
бізнес-одиницями та бізнес-процесами.
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ТАКСОНОМЕТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ  
ЖИТТЄЗДАТНОСТІ БАНКУ

TAXONOMIC APPROACH IN ASSESSING BANK VIABILITY

АНОТАЦІЯ
Функціонування вітчизняних банків характеризується висо-

кою ризиковістю, що потребує такого управління банком, яке 
спрямоване на забезпечення його життєздатності. Життєздат-
ність банку дає можливість здійснювати банківську діяльність 
на рівні, що дає змогу досягнути поставлених цілей. Посилен-
ня конкуренції та кризових явищ вимагають перегляду мето-
дів оцінювання та підтримки життєздатності банку. У зв’язку 
із цим актуальним завданням є оцінювання життєздатності 
банку з використанням таксонометричного підходу, що перед-
бачає нормалізацію вхідних факторів, які характеризують різ-
ні аспекти життєздатності банку, їх розподіл на стимулятори  
та дестимулятори, формування вектору-еталону та побудову 
узагальнюючого таксономічного показника. Таксонометричний 
підхід дає змогу ідентифікувати рівень життєздатності банку, 
спрогнозувати тенденцію його зміни і на цій основі прийняти 
ефективні управлінські рішення.

Ключові слова: банк, оцінювання життєздатності, стій-
кість, надійність, живучість, умотивованість, таксономічний  
показник.

АННОТАЦИЯ
Функционирование отечественных банков характеризует-

ся высокой степенью риска, что требует управления банком, 
направленного на обеспечение его жизнеспособности. Жиз-
неспособность банка позволяет осуществлять банковскую 
деятельность на уровне, позволяющем достичь поставленных 
целей. Усиление конкуренции и кризисных явлений требует 
пересмотра методов оценки и поддержки жизнеспособности 
банка. В связи с этим актуальной задачей является оценка 
жизнеспособности банка с использованием таксонометричес- 
кого подхода, предусматривающего нормализацию входных 
факторов, характеризующих различные аспекты жизнеспо-
собности банка, их деление на стимуляторы и дестимуляторы, 
формирование вектора-эталона и построение обобщающего 
таксономического показателя. Таксонометрический подход по-
зволяет идентифицировать уровень жизнеспособности банка, 

спрогнозировать тенденцию его изменения и на этой основе 
принять эффективные управленческие решения.

Ключевые слова: банк, оценка жизнеспособности, устой-
чивость, надежность, живучесть, мотивированность, таксоно-
мический показатель.

ANNOTATION
The banking sector plays an important role in the effective 

functioning of the domestic economy. In recent years, Ukraine has 
experienced a significant reduction in the number of banks that 
were forced to cease to exist under the influence of various internal 
and external factors. Successful development of banks requires 
them to be able to quickly and adequately react to any changes in 
the internal and external environment, as well as in the activities 
of other banks. Functioning of domestic banks is characterized by 
high risk, which requires such management of the bank, which is 
aimed at ensuring its viability. Bank viability provides an opportuni-
ty to carry out banking activities at a level that allow bank achieving 
its goals. To this end, banks need to have an integrated system 
for managing and viability assessing. Increasing competition and 
crises phenomenon require revision of assessment methods and 
supporting bank viability. In this regard, the actual task is to as-
sess bank viability using a taxonomic approach, which involves the 
normalization of input factors that characterize various aspects of 
bank viability, their distribution into stimulators and destimulators, 
the formation of a vector-standard and the construction of a gene- 
ralizing taxonomic index. Bank viability is characterized by such 
properties as stability and reliability that ensure the existence of 
the bank, as well as survivability and motivation, which ensure the 
development of the bank, which takes time. The construction of the 
taxonomic index is based on the groups of indicators of stability, 
reliability, survivability and motivation. The differentiation of input 
factors lies at the basis of constructing a vector-standard of the in-
vestigated bank. Its coordinates for the study period acquire for the 
stimulator of maximum value, and for the destimulator of minimal 
value. Determination of the qualitative level of built generalizing 
taxonomic index is carried out on a special scale. Taxonomic ap-
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proach allows to determinate the level of bank viability, to predict 
the trend of its change, and on this basis to take effective manage-
ment decisions. On this basis, an efficient system for managing the 
bank viability can be built.

Key words: bank, viability assessment, sustainability, reliabili-
ty, survivability, motivation, taxonomic indicator.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Банківський сектор віді-
грає важливу роль в ефективному функціону-
ванні вітчизняної економіки. В останні роки 
в Україні спостерігається суттєве скорочення 
кількості банків, які були вимушені припини-
ти своє існування під впливом різноманітних 
внутрішніх і зовнішніх чинників. Успішний 
розвиток банків вимагає від них уміння швид-
ко й адекватно реагувати на будь-які зміни  
у внутрішньому та зовнішньому середовищі, 
а також у діяльності інших банків. Для цього 
банки повинні мати цілісну систему управління 
та оцінювання життєздатності. Поточний стан 
функціонування та розвитку банківської систе-
ми України, нестабільність зовнішнього серед-
овища та зростання банківської конкуренції 
вказують на проблему підвищення рівня жит-
тєздатності банків. Актуальність даного дослід- 
ження зумовлена необхідністю формування та 
вдосконалення підходів до оцінювання життєз-
датності банків, які б сприяли зростанню ефек-
тивності банківської діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спираються автори. Оксфордський 
словник англійської мови поняття «життєз-
датність» (viability) визначає як «можливість 
успішно працювати» [1], а Український тлу-
мачний словник це поняття трактує як «здат-
ність організму зберігати існування в мінливих 
умовах середовища» [2]. Спираючись на ці виз- 
начення, під життєздатністю банку розуміємо 
його спроможність в умовах мінливості середо- 
вища провадити діяльність на рівні, що забез-
печує досягнення поставлених цілей.

Тематиці життєздатності присвячено велику 
кількість праць як вітчизняних, так і закордон-
них науковців. Серед останніх фундаментальною 
вважається модель життєздатності, запропонова-
на Стаффордом Біром [3, с. 212]. В її основі ле-
жить організаційна структура, що ґрунтується на 
п’яти основних управлінських функціях: здійс- 
ненні операцій, координації, контролі, інтелек-
туальному розвитку, розробленні політики. Жит-
тєздатність визначається динамікою внутрішньої 
структури системи, що безперервно навчається, 
здатна адаптуватися та еволюціонувати.

В Україні теорія життєздатності розви- 
вається, спираючись на напрацювання науко-
вих напрямів під керівництвом Ю.Г. Лисенка  
та Л.Н. Сергєєвої. Послідовники Ю.Г. Лисен-
ка визначають життєздатність як можливість 
функціонування системи з достатнім рівнем 
ефективності необмежений період часу під впли-
вом збурюючих чинників [4]. Вони розвивають 

теорію життєздатності, впроваджуючи процеси 
адаптивного та антисипативного управління 
на всіх рівнях управління розвитком системи: 
стратегічному, тактичному та оперативному.

Згідно з визначенням Л.Н. Сергєєвої, жит-
тєздатною є система, що здатна нескінченно 
довго зберігати та підтримувати самостійне іс-
нування [5, с. 55]. Послідовники Л.Н. Сергєєвої 
розглядають життєздатність систем у розрізі за-
безпечення їх існування та розвитку. На їхню 
думку, життєздатність системи характери- 
зується такими властивостями, як стійкість і 
надійність, що забезпечують існування системи,  
а також живучість і вмотивованість, що забезпе-
чують розвиток системи, для чого потрібен час.

Живучість характеризує здатність системи 
під впливом зовнішніх чинників розвиватися та 
самовідновлюватися, основою чого є потенціал 
розвитку. Для реалізації даного потенціалу не-
обхідна мотивація до розвитку, що являє собою 
сукупність чинників, які визначають активність 
об’єкта та спрямування його діяльності. Вмоти-
вованість відображає тривалість та інтенсивність 
дій, спрямованих на розвиток [6]. Послідовни-
ки Л.Н. Сергєєвої вважають, що система здат-
на змінювати власну структуру, не руйнуючись,  
а також отримувати нові якості, змінюючи цілі.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується озна-
чена стаття. Незважаючи на значний науковий 
доробок у сфері забезпечення життєздатнос-
ті соціально-економічних систем, науково- 
методичні засади оцінювання життєздатності 
банків опрацьовані сьогодні недостатньо та по-
требують удосконалення. Проаналізувавши нау- 
кову літературу з досліджуваної тематики, мо-
жемо зазначити, що науковцями не вироблено 
єдиної методики формування системи показни-
ків діяльності банку, яка б дала змогу об’єктивно 
ідентифікувати рівень життєздатності банку  
з урахуванням багатогранності цього поняття.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є застосування так-
сонометричного підходу до оцінювання жит-
тєздатності банку на основі таких системних 
властивостей, як стійкість, надійність, живу-
чість і вмотивованість.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. Для проведення даного дослі-
дження вибрано концепцію життєздатності 
соціально-економічних систем, запропоновану 
Л.Н. Сергєєвою. Інформаційною базою дослі-
дження є фінансова звітність АТ «Ощадбанк» 
за 2008–2017 рр. [7].

Для оцінювання життєздатності банку нами 
пропонується використати таксонометричний 
підхід, що включає такі етапи [8, с. 360]:

1) нормалізація даних, яка передбачає нор-
мування обраних показників для приведення їх 
до єдиного зіставного вигляду;

2) розподіл показників на стимулятори та дес- 
тимулятори;
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3) формування вектору-еталону;
4) побудова узагальнюючого таксономічного 

показника.
Розрахунок таксономічного показника здійс-

нюється з урахуванням вибраної концепції 
життєздатності соціально-економічних систем 
на основі таких груп показників:

– стійкості, що характеризує взаємодію із зо-
внішнім середовищем: миттєва ліквідність (H4),  
поточна ліквідність (H5), короткострокова лік-
відність (H6), загальна ліквідність (Л);

– надійності, що відображає внутрішні ре-
сурси банку: коефіцієнт достатності власного 
капіталу (Кдк), адекватність регулятивного ка-
піталу (H2), рентабельність активів (ROA), рен-
табельність власного капіталу (ROE), чиста про-
центна маржа (ЧПМ);

– живучості, що характеризує потенціал 
системи, який можна спрямувати на розвиток: 
норматив інвестування у цінні папери (Н11), 
норматив загальної суми інвестування (Н12);

– умотивованості, що відображає тривалість 
та інтенсивність дій, спрямованих на розвиток: 
норма прибутку інвестицій (НП).

Показники ліквідності банку характеризують 
його здатність задовольняти всі передбачувані вит- 
рати, такі як фінансування позик або здійснен-
ня платежів за зобов’язаннями, використовуючи 
лише ліквідні активи [9]. Миттєва ліквідність ви-
значає здатність банку виконувати короткостро-
кові зобов’язання, використовуючи найбільш лік-
відні активи [10]. Поточна ліквідність визначає 
здатність банку виконувати короткострокові та 
довгострокові зобов’язання [11]. Короткострокова 
ліквідність – це оцінка того, наскільки добре банк 
управляє власними коштами та може виконувати 
свої короткострокові фінансові зобов’язання [12].

Нормативи капіталу встановлюються Націо-
нальним банком України з метою забезпечення 
контролю над показниками, що характеризують 
капітал банку: норматив мінімального розміру ре-
гулятивного капіталу, норматив адекватності регу-
лятивного капіталу, норматив співвідношення ре-
гулятивного капіталу до сукупних активів [13; 14].

Показники рентабельності характеризують 
прибутковість банку, що визначається різницею 
між сумою прибутку, отриманою від активів, і ви-
тратами банку на виконання зобов’язань [15]. ROA 
характеризує ефективність активів банку [16].  
ROE показує ефективність власного капіталу 
банку та порівнює прибуток акціонерів із капі-
талом, що належить акціонерам [17]. Ці показ-
ники відображають ступінь ефективності вико-
ристання банком власних ресурсів.

Нормативи інвестування встановлюються 
Національним банком України для забезпечен-
ня контролю інвестиційної діяльності банків 
(інвестування у цінні папери окремо за кожною 
установою – Н11 (не більше 15%); загальної 
суми інвестування – Н12 (не більше 60%) [18].

Вхідні змінні для розрахунку узагальнюю-
чого таксономічного показника життєздатності 
банку наведено в табл. 1.

Вхідні дані для побудови узагальнюючого 
таксономічного показника життєздатності бан-
ку наведено в табл. 2.

Нормалізація вхідної змінної xi проводиться 
шляхом ділення різниці між фактичним значен-
ням вхідної змінної та її середнім арифметич-
ним значенням за досліджуваний період часу 
на середнє квадратичне відхилення [19, с. 11]:
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де zij  – нормалізоване значення i-тої вхідної 
змінної в j-му році; m – кількість вхідних змін-
них; n – кількість років.

У результаті нормалізації отримуємо матрицю 
стандартизованих значень вхідних змінних zij{ }.

Далі відбувається поділ вхідних змінних на 
стимулятори, збільшення яких поліпшує рівень 
життєздатності банку, та дестимулятори, збіль-
шення яких погіршує рівень життєздатності 
банку. Диференціація вхідних змінних лежить 
в основі побудови вектора-еталона досліджува-
ного банку, координати якого за досліджуваний 
період часу набувають для стимулятора мак-
симального значення, а для дестимулятора –  
мінімального значення. У даному дослідженні 
всі вхідні змінні є стимуляторами. Координати 
вектора-еталона P z z z m0 01 02 0= ( , , ..., ) досліджува-
ного банку представлено в табл. 3.

Відстань між окремими елементами матриці 
стандартизованих значень вхідних змінних zij{ }  
та вектором-еталоном P0  досліджуваного банку  
в j-му періоді визначається за формулою [19, с. 19]:
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Розрахунок узагальнюючого таксономічного 
показника життєздатності банку (коефіцієнта 
таксономії) в j-му періоді здійснюється за фор-
мулою [19, с. 19]:
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Розпізнавання рівня узагальнюючого таксоно-
мічного показника проведемо за такою шкалою:

– від 0 до 0,19 – критичний рівень;
– від 0,2 до 0,39 – низький рівень;
– від 0,4 до 0,59 – середній рівень;
– від 0,6 до 0,79 – високий рівень;
– від 0,8 до 1 – найвищий рівень.
Відповідно до цієї шкали, за досліджуваний 

період банк мав різний рівень життєздатності – 
від високого до критичного (табл. 4).

Таким чином, провівши комплексну оцінку жит-
тєздатності досліджуваного банку за 2008–2017 рр., 
варто зауважити, що рівень його життєздатності пе-
реважно знаходиться на низькому та критичному 
рівнях. Це свідчить про неефективне управління 
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життєздатністю банка. Найкращим роком для до-
сліджуваного банку був 2012 р., коли узагальнюю- 
чий таксономічний показник життєздатності мав 
найвище значення. Останні два роки у банка спосте-
рігається критичний рівень життєздатності. Пояс- 
ненням цього є нестабільність ситуації в Україні.

Миттєва ліквідність, поточна ліквідність та 
короткострокова ліквідність за всі аналізовані 
роки відповідали допустимому рівню (табл. 2). 

Рентабельність активів і рентабельність влас-
ного капіталу мали критичний рівень у 2013  
та 2014 рр., в інші роки – допустимий рівень. 
Загальна ліквідність банку в 2008, 2011, 2013  
та 2016 рр. мала критичний рівень, в інші роки – 
допустимий. Коефіцієнт достатності власного ка-
піталу в аналізований період поступово знижу-
вався: у 2008–2014 рр. – допустимий рівень, 
у 2015–2017 рр. – критичний. Адекватність 

Таблиця 1
Опис вхідних змінних

Змінна 
(позначення) Найменування

Показники 
для 

розрахунку 
(позначення)

Економічний зміст показника Формула розрахунку

x1 Н4

Ккр
Кошти на кореспондентському 
рахунку, грн

K Ê

Ï
êð à

ç

+
⋅100%Ка Кошти в касі, грн

Пз
Зобов’язання банку, що обліковуються 
за поточними рахунками, грн

x2 Н5
А Активи банку з кінцевим строком 

погашення/продажу до 31 дня, грн A
Çï

⋅100%
Зп

Зобов’язання банку з кінцевим строком 
погашення/продажу до 31 дня, грн

x3 Н6
Ал

Активи банку з кінцевим строком 
погашення/продажу до 1 року, грн A

Ç
ë

ê

⋅100%
Зк

Зобов’язання банку з кінцевим строком 
погашення/продажу до 1 року, грн

x4 Л

Авл Високоліквідні активи, грн
A

Ê K K
âë

á þ ô+ +
⋅100%

Кб Кошти інших банків, грн
Кю Кошти юридичних осіб, грн
Кф Кошти фізичних осіб, грн

x5 Кдк

EQ Власний капітал, грн EQ
Net A

⋅100%
Net A Чисті активи, грн

x6 Н2

РК Регулятивний капітал, грн

ÐÊ
À Ñ ÍÊÐð âï+ −

⋅100%
Ар

Активи, зменшені на суму резерву, 
необтяжених облігацій НБУ та 
боргових цінних паперів НБУ, 
зважених на коефіцієнт ризику, грн

Свп
Сума відкритої валютної позиції 
банку, грн

НКР Непокритий кредитний ризик, грн

x7 ROA
ЧП/З Чистий прибуток / збиток, грн ×Ï Ç

Àâ

/
%⋅100

Ав Всього активів

x8 ROE
ЧП/З Чистий прибуток / збиток, грн ×Ï Ç

EQ
/

%⋅100
EQ Всього власного капіталу, грн

x9 ЧПМ
ПД Процентний дохід, грн

ÏÄ ÏÂ

Aâ

−( )
⋅100%ПВ Процентні витрати, грн

Ав Всього активів, грн

x10 H11
Кінв

Кошти банку, що інвестуються на 
придбання акцій, інвестиційних 
сертифікатів окремо за кожною 
установою, грн

Ê
ÑÒ
іíâ ⋅100%

СТ Статутний капітал, грн

x11 H6
СКінв

Кошти банку, що інвестуються для 
придбання акцій, інвестиційних 
сертифікатів усіх юридичних осіб, грн ÑÊ

ÑÒ
іíâ ⋅100%

СТ Статутний капітал, грн

x12 НП
ЧП Чистий прибуток від інвестицій, грн ×Ï

Ê
⋅100%

К Вкладений капітал, грн
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регулятивного капіталу до 2015 р. мала допус-
тимий рівень, а в 2015–2017 рр. – критичний. 
Процентна маржа до 2016 р. мала допустимий 
рівень, а в останні два роки знизилася до кри-
тичного рівня. Норматив інвестування у цінні 
папери та норматив загальної суми інвестуван-
ня характеризуються динамічністю та розкидом 
значень. Норма прибутку на інвестиції в 2008, 
2009, 2015 і 2017 рр. була на критичному рівні.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Таким чином, формування достатнього рівня 
життєздатності банку є одним з основних напря-
мів забезпечення ефективності його діяльності. 
Використання таксономічного аналізу для оці-
нювання життєздатності банку дало змогу сфор-
мувати узагальнюючий показник, що враховує 
різні аспекти життєздатності банку. Отримані 
значення узагальнюючого таксономічного по-
казника свідчать про низький рівень життєз-
датності досліджуваного банку, що може бути 
спричинене складною економічною ситуацією  
в Україні. Використання таксонометричного під-

ходу до управління життєздатністю банку дає 
змогу ідентифікувати рівень життєздатності бан-
ку, спрогнозувати тенденцію його зміни і, своєю 
чергою, зменшити ступінь несвоєчасного реагу-
вання та прийняття неефективних управлінських 
рішень. На цій основі може бути побудована ефек-
тивна система управління життєздатністю банка.
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Змінна
Рік
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x2 45,41 43,36 41,63 64,98 75,37 40,97 43,53 40,84 49,33 45,38
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Таблиця 4
Динаміка узагальнюючого таксономічного показника  

життєздатності банку за період 2008–2017 рр.

Рівень життєздатності
Рік

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Найвищий
Високий 0,52
Середній 0,41 0,43
Низький 0,21 0,36 0,22 0,21

Критичний 0,13 0,12 0,13
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ЗАСОБИ ШТУЧНОГО ИНТЕЛЕКТУ В ІНВЕСТІЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  
НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ

TOOLS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN INVESTMENT ACTIVITY  
AT FINANCIAL MARKETS

АНОТАЦІЯ
Одним із найважливіших напрямів удосконалення мето-

дологічного забезпечення інвестиційної діяльності є авто-
матизація процесу прийняття інвестиційних рішень. Поняття 
автоматизації досить широко висвітлене в науковій літературі 
як процес обробки даних за допомогою програмно-технічних 
засобів. Більшістю вчених поняття «автоматизована система» 
трактується як система, яка складається з персоналу і комп-
лексу засобів автоматизації його діяльності та реалізує інфор-
маційну технологію виконання встановлених функцій. Основна 
ціль зі створення інтелектуальної системи поділяється на такі 
дві підцілі, як аналіз предметної галузі та вибір програмного 
рішення. Нині в єдиній системі відсутня реалізація алгоритмів 
штучного інтелекту. Автором пропонується набір програмних 
засобів, які б допомогли фінансовому менеджеру зорієнту-
ватися в ситуації на фінансовому ринку, здійснити необхідні 
розрахунки, сформувати бюджет та вирішити питання щодо 
інвестування. 

Ключові слова: автоматизація, інформаційна техноло-
гія, штучний інтелект, система підтримки прийняття рішень, 
фінансовий ринок, управління фінансами, бюджетування,  
прогнозування.

АННОТАЦИЯ
Одним из важнейших направлений совершенствования ме-

тодологического обеспечения инвестиционной деятельности 
является автоматизация процесса принятия инвестиционных 
решений. Понятие автоматизации достаточно широко освеще-
но в научной литературе как процесс обработки данных с помо-
щью программно-технических средств. Большинством ученых 
понятие «автоматизированная система» трактуется как систе-
ма, которая состоит из персонала и комплекса средств автома-
тизации его деятельности и реализует информационную техно-
логию выполнения установленных функций. Основная цель по 
созданию интеллектуальной системы делится на следующие 
две подцели: анализ предметной области и выбор программно-
го решения. В настоящее время в единой системе отсутствует 
реализация алгоритмов искусственного интеллекта. Автором 
предлагается набор программных средств, которые помогли 
бы финансовому менеджеру сориентироваться в ситуации на 
финансовом рынке, осуществить необходимые расчеты, сфор-
мировать бюджет и разрешить вопросы инвестирования.

Ключевые слова: автоматизация, информационные тех-
нологии, искусственный интеллект, система поддержки при-
нятия решений, финансовый рынок, управление финансами, 
бюджетирование, прогнозирование.

ANNOTATION
One of the most important directions of improvement of metho- 

dological support of investment activity is automation of the pro-
cess of making investment decisions. The concept of automation 
is quite widely covered in the scientific literature as a process of 
processing data using software and hardware. By the majority of 
scientists, the concept of "automated system" is interpreted as a 

system consisting of the personnel and the complex of means of 
automation of its activities and implements the information tech-
nology of the implementation of the established functions. The 
main goal of creating an intellectual system is divided into two sub-
goals, such as subject matter analysis and choice of software solu-
tion. Modern information systems work with a set of business pro-
cesses that covers the main functions of production: production, 
planning and inventory management (MRP). Development of the 
concept of enterprise resource planning leads to the emergence of 
a production management system – Enterprise Resource Planning 
(ERP); the successful implementation of the ERP system allows 
for enterprise to reduce the volume of inventory, reduce the time to 
market new products, increase profits. At present, the application 
of the methodology of ERP is becoming more widespread, it pro-
vides an opportunity to optimize all internal operations: acceptance 
of orders, planning and management of production, procurement, 
direct production, delivery. The effectiveness of using ERP sys-
tems in industrial enterprises is due to the fact that this approach 
considers the implementation of major production operations as a 
continuous process, governed by a set of rules and procedures. 
As a result, all activities carried out within the chain of product cre-
ation become automated, and information on operations, cost and 
profitability of products, results of units work becomes available 
in real time. Nodays, as we confirm in our reserches, there is no 
realization of algorithms of artificial intelligence in a single system. 
The financial manager cannot make all operation for analisys and 
decision making in one interface. The author proposes a set of 
software tools that can help the financial manager to understand 
the situation at the financial market, make the necessary calcula-
tions, form a budget and solve the issue of investment.

Key words: automation, information technology, artificial intel-
ligence, decision support system, financial market, financial mana- 
gement, budgeting, forecasting.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Сьогодні в умовах зрос-
таючого фінансового ринку виникає потреба  
в поліпшенні можливостей роботи підприємств 
на цьому ринку зі зменшеним ризиком. Але іс-
нуючі методології та системи не дають змоги 
підприємствам працювати на фінансовому рин-
ку ефективно та уникати збитків. Реальною 
можливістю отримувати прибутки на фінансо-
вому ринку є інвестиційна діяльність. Одним із 
найважливіших напрямів удосконалення мето-
дологічного забезпечення інвестиційної діяль- 
ності є автоматизація процесу прийняття ін-
вестиційних рішень. Часто в практиці інвести-
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ційної діяльності зазнають невдачі ті проекти,  
в яких були допущені помилки на етапі прий- 
няття інвестиційного рішення. Дуже прискіпли-
вими і ретельними повинні бути підходи до прий- 
няття інвестиційних рішень підприємствами та 
суб’єктами, для яких таке рішення є не одно-
разовим актом, а повторюваною процедурою. 
Такими організаціями є фінансові компанії, 
компанії з управління активами, які серед ін-
ших суб’єктів ринку представляють фінансовий 
складник реалізації інвестиційних проектів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спирається автор. Інформаційні тех-
нології та інтелектуальні системи дають змогу 
автоматизувати процеси прийняття інвестицій-
них рішень, значно спрощуючи тим самим про-
цес вибору оптимального рішення менеджером 
підприємства. Проте конкурентне середовище 
породжує дуже велику кількість програмних 
додатків, серед яких потрібно вибрати ті, які 
дають замовнику та користувачу змогу макси-
мально ефективно використовувати їхні мож-
ливості. Така точка зору викладена у [1]. Саме 
проблема вибору оптимального програмного до-
датку для інтелектуального прийняття рішень і 
лежить в основі даної статті – вибір програмно-
го продукту для ефективного прийняття інвес-
тиційних рішень.

Автоматизація процесу прийняття рішень 
стосується розроблення експертних систем, які 
прийнято називати системами підтримки прий- 
няття рішень. Система підтримки прийняття 

рішень (СППР) – це інтерактивна комп’ютерна 
система, яка призначена для підтримки різних 
видів діяльності під час прийняття рішень зі 
слабо структурованих або неструктурованих 
проблем [2; 3].

Нині стоїть завдання вибору й адаптування 
системи на базі алгоритмів штучного інтелек-
ту для підтримки прийняття інвестиційних рі-
шень на фінансовому ринку. Схема розроблення 
таких систем розглядалася у [4; 5]. Для побу-
дови будь-якої інтелектуальної системи завжди 
необхідно побудувати дерево цілей (рис. 1).

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується озна-
чена стаття. Але слід зазначити, що у вищевик- 
ладених джерелах не надаються рекомендації 
чіткого вибору програмної системи для роботи 
підприємства на фінансовому ринку. Аналізую- 
чи вищевикладені джерела, автор вирішив 
спробувати надати власні рекомендації щодо 
вибору та впровадження інтелектуальної систе-
ми підтримки прийняття рішень для роботи на 
фінансовому ринку.

Основна ціль із пошуку та впровадження ін-
телектуальної системи поділяється на такі дві 
підцілі, як аналіз предметної галузі та вибір 
програмного рішення.

Аналіз предметної галузі – це ціль, для реа- 
лізації якої необхідно виконати системний ана-
ліз тієї предметної галузі, якої стосується май-
бутня система, тобто всебічно провести дослід- 
ження об’єкта, в нашому разі – фінансового 
ринку.

Рис. 1. Дерево цілей інтелектуальної системи 
Джерело: складено на основі [6]
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Іншою підціллю загальної цілі впроваджен-
ня інтелектуальної системи є вибір програмного 
додатка. Для реалізації цієї цілі необхідно про-
аналізувати та вибрати такі програмні та тех-
нічні засоби існуючої інтелектуальної системи, 
які максимально задовольнили б її користувача.

Вибір середовища використання системи має 
два основні складника – це визначення видів, ти-
пів та необхідних параметрів програмного забез-
печення та технічного забезпечення, що мало б 
використовуватися для коректної роботи реалізо-
ваної інтелектуальної системи. Сьогодні будь-яке 
інвестиційне рішення обґрунтовується у формі 
бізнес-плану. У сучасній практиці інвестиційної 
діяльності бізнес-план виконує декілька функцій.

Перша з них особливо необхідна на період 
створення підприємства та під час розроблення 
нових напрямів діяльності й пов’язана з мож-
ливістю використання бізнес-плану для розроб- 
лення стратегії бізнесу.

Друга функція пов’язана з використанням 
бізнес-плану для оцінки можливості розвитку 
нового напряму діяльності та контролю проце-
сів усередині підприємства. Тобто вона безпо-
середньо пов’язана з інвестиційною діяльністю.

Третя функція дає змогу своєчасно передба-
чити можливі перешкоди і проблеми в процесі 
реалізації підприємницького проекту та підго-
тувати необхідні заходи для їх усунення.

Четверта функція пов’язана з використан-
ням бізнес-плану як інструменту для забезпе-
чення фінансування підприємства.

П’ята функція полягає у тому, що розроб- 
лення бізнес-плану є шляхом залучення спів-
робітників підприємства до процесу прийняття 
інвестиційних рішень. 

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Для дослідження оптимальної ди-
наміки управління фінансами необхідно роз-
глянути динаміку капіталу підприємства, вра-
ховуючи, що його операційний цикл включає 
дві фази трансформації капіталу, результати 
яких практично повністю визначаються ринко-
вою кон'юнктурою: 1) купівля ресурсів і 2) про-
даж готової продукції.

Кількість ресурсів, що придбаються підприємст- 
вом, позначимо через Np. При цьому вважати-
мемо, що дефіциту грошей підприємство не від-
чуває, тобто у будь-який момент може розпла-
титися за ресурси, які закуповуються.

Приріст DNp залежить від значення Np (тобто 
кількості пропонованого постачальником ресур-
су) на момент часу t, швидкості трансформації 
К в Т в одиницю часу kp (тобто від кількості ак-
тів купівлі-продажу за одиницю часу) й інтер-
валу часу, на якому цей процес здійснюється:

∆ ∆N k N tp p p= × ×

Миттєва швидкість зміни цієї величини до-
рівнює:

lim
x

p p
p p p

N

t

dN

dt
N t k N t

→
= = ( ) = × ( )

0

∆

∆

На трансформацію К у Т впливають різнома-
нітні процеси, які приводять як до зростання, 
так і до зменшення, тому можна записати, що:

N t k N t D B N tp p p p p p( ) = × ( ) = −( ) × ( ) ,
де (Dp–Bp) характеризує у цілому швидкість 

трансформації К у Т та швидкість прибутко-
вості і неприбутковості операцій закупівлі ре-
сурсів; Dp, Bp – функції багатьох незалежних 
чинників: часу t, значення величини DNp, кон-
курентоспроможності споживачів ресурсу.

Припустимо, що D np p=  та B m m Np p p p= + × ,  
де np, mp – сталі величини з таким змістом:  
np – швидкість зростання прибутковості опера-
ції закупівлі ресурсу, яка визначається пропо-
зицією виробника (продавця) ресурсів в одини-
цю часу у відсутності конкурентів – споживачів 
ресурсів; mp – постійна частина швидкості змен-
шення прибутковості операції закупівлі ресурсу 
за рахунок існування конкурентів – споживачів 
ресурсів; mp – коефіцієнт змінної за рахунок Np 
частини швидкості зменшення прибутковості 
операції закупівлі ресурсу, який ураховує обме-
женість можливостей постачальників ресурсів. 

За цих припущень рівняння (3) має такий 
вигляд:

N t n m N t N tp p p p p p( ) = − + × ( )( )  ( )µ

Після елементарних перетворень можна за-
писати:

N t r
N t

K
N tp p

p

p
p( ) = −

( )







 ( )1

Таким чином, облік запізнювання в проце-
сі відновлення пропозиції ресурсів дає якісно 
новий результат, а саме: за певних значень Т  
і hp функція набуває вигляду Np(t), тобто потік 
ресурсів або чинників виробництва, які посту-
пають на підприємство за умови безперервних 
розрахунків за них, має нестаціонарний, коли-
вальний (періодичний) характер. Аналіз транс-
формації в К' за умови необмеженості Т' (швид-
кість приходу на ринок може бути вище за 
швидкість виходу з ринку) і наявності запізню-
вання на hd у процесі відновлення купівельної 
можливості споживачів призводить до анало-
гічних результатів, а саме динаміка трансфор-
мації описується диференціальним рівнянням:

N t r
N t h

N
N td d

d d

d
d( ) = −

−( )







 ( )1

Швидкість росту доходу підприємства, яка 
визначається попитом споживача за одиницю 
часу за відсутності підприємств-конкурентів; 
nd – md – постійна частина швидкості змен-
шення доходу за рахунок існування підпри-
ємств-конкурентів; md – коефіцієнт змінної 
за рахунок Nd частини швидкості зменшення 
доходу підприємства, який ураховує обмеже-
ність грошових ресурсів споживачів товару Т'. 
У межах прийнятих припущень процеси і на 
ресурсних, і на товарних ринках описуються 
однотипними функціями, N(t) може піддавати-
ся значним коливанням, амплітуда яких зрос-
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тає зі зростанням конкуренції і на 
ресурсних, і на товарних ринках із 
боку виробників аналогічних това-
рів. Зрозуміло, що потоки грошей Nd 
і ресурсів Np повинні бути взаємоуз-
годжені (рис. 2), оскільки в проти-
лежному разі буде порушена природ-
на динаміка процесів у ланцюжку, 
що може призвести до кризи. Взає- 
моузгодженість зазначених потоків 
буде забезпечена, якщо у будь-який 
момент часу: 

τ τp d=

N t N td p( ) > ( )
Рівність є умовою синхроніза-

ції (когерентності) грошових по-
токів підприємства, яку можна 
трактувати як необхідну умову вза-
ємоузгодженості потоків Np і Nd,  
а нерівність – як достатню умову 
взаємоузгодженості потоків Np і Nd, 
що за змістом є умовою платоспро-
можності підприємства. Умова є 
дуже жорсткою, тому доцільно по-
слабити або зняти її. Цього можна 
досягти за рахунок політики дивер-
сифікації на ресурсних і товарних 
ринках, орієнтуючись на різні рин-
ки та на контрагентів із різноманіт-
ними можливостями відновлення 
своєї активності (рис. 3)

Відображена політика диверсифі-
кації за рахунок орієнтації на конт- 
рагентів із різноманітними можли-

Рис. 2

Рис. 3
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востями відновлення своєї активності. Приве-
дено графіки потоків N(t) за умови, що hi ста-
новить 25, 16 і 9 діб відповідно, а також графік 
сумарного потоку. Орієнтація на різних контр-
агентів – реальний шлях до задоволення необхід-
них і достатніх умов динамічного управління фі-
нансами підприємства, інакше підприємство буде 
вимушено вдаватися до зовнішніх запозичень, що, 
безумовно, знизить його прибутковість.

Отримані результати можна застосувати тіль-
ки тоді, коли фінансовий стан фірми необхідно 
розглядати як результат динамічної суперпози-
ції циклів різного характеру в операційній, ін-
вестиційній і фінансовій діяльності. Якщо про-
цеси, які відбуваються у цих сферах діяльності 
фірми, не взаємоузгоджені, то фірма як система 
може, згідно із загальною теорією катастроф, заз- 
нати кризи. Тому кожній фірмі, щоб уникнути 
кризи, слід здійснювати динамічний моніторинг 
усіх процесів, які відбуваються в її зовнішньому 
і внутрішньому середовищі, особливо у сфері фі-
нансів. Для цього необхідно ретельно займатися 
бюджетуванням, з якого, власне, й починається 
управління фінансами підприємства. Призна-
чення бюджетування – надати більш-менш де-
тальну фінансову частину бізнес-плану, яка по-
винна забезпечити такий потік ресурсів, завдяки 
якому виникне прийнятний рівень витрат для 
здобуття достатнього прибутку.

Алгоритм динамічного моделювання та прог- 
нозування буде називатися DMFA.

Оригінальні потоки фінансових даних –  
{dk(t)}∞t=1, k=1,...,N, що подається у фільтр 
динамічного моделювання параметра m. Цей 
потік даних використовується для формування 
наборів даних;

{dk(τ,i)}n+m,τ=0,1,2,...,k=1,...,N такий, що i=1 

N – кількість фінансових установ у певному 
портфелі;

m – число динамічних параметрів моделі;
m+n – кількість точок у кожному набо-

рі, що вимагається алгоритмом моделювання  
dk(τ,i)=dk(τ+i):

dk(τ+1,i)=dk(τ,i+1)=dk(τ+i+1)
У формулі (1) показано, як потік даних  

{dk(t)}∞ дає набори даних {dk(τ,i)}n+m,t=1, i=1.
Таким чином, нові набори даних створюють-

ся з попередніх даних, установлюються за до-
помогою відключення його початкової точки і 
додавання наступної точки даних. Достатньо 
сказати, що нам дано безперервний потік на-
борів даних {dk(τ,i)}n+m. 

Використовуючи набори даних {dk(τ,i)}n+m, 
наше завдання полягає у розробленні:

i=1 i=1

а) динамічна модель представлена m параме-
трами (m варіабельно) такими загальними да-
ними {dk(τ,i)}n+m, що призводить до мінімаль-
ної динамічної моделі квадратичної помилки;

б) використовується динамічна модель, щоб прог- 
нозувати майбутні цінності фінансових інструмен-

тів у результаті такої моделі. Параметри моделі 
оновлюються, коли надходить нова точка даних.

Нормалізація даних: дані нормалізуються так:
Нехай

x i
d i m

d ik
k k

k max

τ
τ τ

τ
,

,

,
( ) = ( ) − ( )( )

( )
Таким чином, 
|dk(τ,i)|max – максимальне абсолютне значення 

в наборі даних у τ. 
Нормалізовані дані можуть бути перетворені 

у фактичні дані як:

x i m d i x ik k k max kτ τ τ τ, , ,( ) = ( ) + ( ) ( )
xk(τ,i) буде використовуватися для відображен-

ня нормалізованих даних у всіх інших розділах.
Примітка. Всі dk(τ,i) вважаються позитивними.
Модель системи визначається як:

x m a x a x a m x mk k k k k k kτ τ τ τ τ τ τ, , , , , , ,+( ) = ( ) ( ) + ( ) ( ) +… + ( ) ( )1 1 1 2 2

x m a x a x a m x mk k k k k k kτ τ τ τ τ τ τ, , , , , , ,+( ) = ( ) ( ) + ( ) ( ) +… + ( ) +( )2 1 2 2 3 1



x m n a x n a x n a m x mk k k k k k kτ τ τ τ τ τ τ, , , , , , ,+( ) = ( ) ( ) + ( ) +( ) +… + ( ) +� 1 2 1 nn( )

Змінні x ik i m

m n
τ,( ){ }

= +

+

1
� являють собою вихідні мо-

делі. i m= + 1
Це дає n рівнянь з (m+n) спостереженнями.
Нехай:

x i

x i

x i

x i m

i n y

x m

k

k

k

k

k

k

τ

τ

τ

τ

τ

τ

,

,

,

,

, , , ,

,

( ) =

( )
+( )

+ −( )

= … … ( ) =

+

1

1

1


11

2

( )
+( )

+( )

x m

x m n

k

k

τ

τ

,

,



y M ak k kτ τ τ( ) = ( ) ( )
Вектори ak(τ) представляє m параметри, які 

необхідно визначити. Вектори ak(τ) вибрано як 
мінімальне середнє квадратне рішення, що дає 
прогнозований вектор параметра,

a B zk k kτ τ τ( ) = ( ) ( )−1

M M Bk
T

k kτ τ τ( ) ( ) = ( ) ,  

z M yk k
T

kτ τ τ( ) = ( ) ( )                  (1)

τ = …0 1 2, , , ,  k N= …1 2, , ,

Рівняння 1 достатньо просте за винятком 
того, що інвертування великої матриці перед-
бачає велику кількість операцій із плаваючою 
комою в секунду (FLOPS) разом із неточностями 
в результаті представлення та зберігання даних, 
особливо в тому разі, коли інверсія має відбува-
тися динамічно на кожному етапі τ. Ми пропонує- 
мо вирішити рівняння 3.2 так, що нам ніколи 
не доведеться інвертувати більше, ніж 2×2 мат- 
риці, а обчислення виконуються рекурсивно.

Розглянемо такий елемент управління фі-
нансами, як бізнес-планування.

Розрізняють такі види бізнес-планів за сту-
пенем деталізації поданої в них інформації: 
бізнес-проспект проекту; короткий бізнес-план; 
повний бізнес-план.

Структура бізнес-плану залежить від методи-
ки, що використовується.
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Звичайно, бізнес-план включає маркетинго-
вий план, план виробництва, фінансовий план 
та організаційний план [6].

Автоматизація бізнес-планування полягає  
у розробленні засобів інформаційної підтримки 
на кожному з етапів бізнес-планування. Зокрема:

– автоматизації підлягає процес розрахунку 
інвестиційних витрат на проект;

– процес розрахунку собівартості продукції, 
що є предметом розгляду бізнес-плану;

– процес розрахунку податкових та інших 
обов’язкових платежів за проектом;

– процес аналізу вигід і витрат проекту;
– процес обрахунку терміну окупності капі-

таловкладень, розрахунку чистої теперішньої 
вартості проекту та рентабельності інвестицій;

– процес обрахунку зобов’язань за кредитом;
– процес календарного планування реаліза-

ції проекту.
Окрім того, потрібно мати на увазі, що у певних 

випадках недоцільно вибирати програмні продук-
ти, у котрих автоматизовано всі названі процеси.

Будь-який програмний продукт, що спря-
мований на автоматизацію процесів бізнес-
планування, повинен базуватися на певній 
загальноприйнятій методиці. 

Найбільш перспективною для використання 
у фінансовому менеджменті може бути система 
Project expert фірми «Про-Інвест Консалтинг». 
Вона автоматизує планування й аналіз проек-
тів на базі імітаційної моделі грошових потоків, 
може враховувати національні особливості і за-
вдяки врахуванню міжнародних методичних 
стандартів є засобом складання бізнес-планів 
міжнародного рівня. Пакет дає змогу провес-
ти фінансовий аналіз проекту, виявити вплив 
тенденцій в інфляції, курсах валют, структурах 
витрат на виробництво, надходженнях плате-
жів за реалізовану продукцію, можливих змін 
у податковій системі, об’єднати окремі холдин-
гові проектні рішення в один проект, проана-
лізувати ефективність проекту, зробити аналіз 
окремих його варіантів [7; 8].

Реалізація проектів, пов’язаних з упровад- 
женням інтелектуальних інформаційних техно-
логій у виробничий і управлінський процеси, 
вимагає значних інвестицій. Але якщо вважа-
ти, що система управління фінансами дає змо-
гу в середньому додатково отримувати від 10%  
до 15% на вкладені інвестиції, окупність системи 
становить не більше одного року для середнього 
обсягу інвестицій в розмірі 1 млн дол. США.

Для обґрунтування інвестицій в інтелектуаль-
ні технології управління фінансами необхідно 
знати фактори успіху і чинники ризику таких 
проектів, співвідносити витрати на IT і фінан-
сові результати, які є головним стимулом під 
час автоматизації управління фінансами на під- 
приємстві. Ефект від упровадження інтелекту-
альних технологій повинен забезпечувати як мі-
німум поліпшення основних параметрів фінансо-
вого стану підприємства, зростання його вартості, 
підвищення керованості бізнес-процесами [4].

Сучасні системи управління фінансами на 
базі алгоритмів штучного інтелекту працю-
ють із набором бізнес-процесів, що охоплюють 
основні функції виробництва: випуск продук-
ції, планування й управління запасами (MRP). 
Розвиток концепції планування ресурсів під-
приємства призводить до виникнення системи 
управління виробництвом – Enterprise Resource 
Planning (ERP). Успішне впровадження  
ERP-системи дає змогу зменшити обсяг складсь- 
ких запасів, скоротити час виходу на ринок 
нових продуктів, збільшити прибуток. Як еле-
мент системи працюють засоби штучного інте-
лекту для здійснення ефективного управління 
фінансами та підтримки прийняття інвестицій-
них рішень.

Ефективність використання ERP-систем на 
підприємствах зумовлена тим, що цей підхід 
розглядає виконання основних управлінських 
операцій як безперервний процес, що регу- 
люється набором правил і процедур. У резуль-
таті всі види фінансової діяльності, що здійсню-
ються в рамках функціонування підприємства, 
стають автоматизованими, а інформація про 
операції, прибутковість інвестицій, результати 
роботи на фінансовому ринку стає доступною  
в реальному режимі [9; 10].

Проект упровадження будь-якої ERP-системи 
повинен включати в себе етапи детального об-
стеження підприємства, побудови моделей  
«як є» (as is), оптимізації та побудови моделі 
«як повинно бути» (to be), а також розроблення 
на їх основі моделі інтелектуальної інформацій-
ної системи підприємства.

На першому етапі необхідно звертатися до 
консалтингових послуг компанії-виконавця, 
тому що від якості проведення зазначених робіт 
залежить подальший успіх проекту. Фактично 
на цьому етапі відбувається процес реінжині-
рингу системи управління фінансами, що може 
значно поліпшити якість управління. 

Наступний етап полягає у безпосередньому 
впровадженні функціонала в корпоративну сис-
тему. Послідовність робіт при цьому така: на 
першій стадії етапу одночасно проводиться на-
вчання проектної групи і формування оновле-
ної інформаційної інфраструктури підприємст-
ва; далі необхідно максимально повно описати 
бізнес-логіку здійснення тих чи інших процесів 
управління фінансами. 

Після того як підготовлена інфраструктура 
і навчена проектна група, починається розро-
блення програмного забезпечення та налашту-
вання сполучення розробленого функціоналу  
з ERP-системою з подальшим тестуванням сис-
теми на працездатність. 

У підсумку на підприємстві з’являються 
мережева інфраструктура та основні модулі 
управління інформаційними потоками під час 
управління фінансами і здійснення інвестицій.

Таким чином, архітектура інтелектуальної 
інформаційної системи управління фінансами є 
логічною побудовою, або моделлю, і впливає на 
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сукупну ефективність діяльності підприємства 
на фінансовому ринку через набір зумовлених 
даною архітектурою рішень щодо вибору засо-
бів реалізації проекту: системи управління база-
ми даних (СУБД), бази знань (БЗ), операційної 
платформи, телекомунікаційних засобів та ін. 
через те, що, як правило, називають інфраструк-
турою інтелектуальної інформаційної системи. 

Із вищевикладеного рекомендується засоби 
штучного інтелекту використовувати як еле-
мент прийняття рішень у процесі інвестиційної 
діяльності, тобто для фронт-офісу. На основі 
рекомендацій, отриманих у результаті засто-
сування засобів штучного інтелекту, підпри-
ємство продає чи придбаває активи на фінан-
совому ринку, здійснюється вибір набору цих 
активів, їх обсягу та якості.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Про-
цес автоматизації прийняття інвестиційних рі-
шень полягає у розробленні систем підтримки 
прийняття рішень на стадіях розроблення та 
впровадження інвестиційних проектів.

Обґрунтування інвестиційних рішень здійс- 
нюється за посередництвом бізнес-плану, який 
містить розділи, пов’язані з дослідженням ринку, 
організацією виробництва, аналізом вигід та вит- 
рат проекту, визначенням терміну окупності ін-
вестицій, визначенням чистої теперішньої вартості 
проекту та рентабельності інвестицій, календарним 
плануванням заходів з упровадження проекту.

Існує велика кількість програмних продук-
тів з автоматизації процесу бізнес-планування. 
Ці програмні продукти базуються на загально-
поширених методологічних підходах. Програмні 
продукти автоматизації інвестиційних рішень 
містять у собі модулі для маркетингового аналі-
зу бізнес-проектів, аналізу вигід та витрат, інвес-
тиційного аналізу, аналізу ризиків, пов’язаних 
із реалізацією бізнес-ідеї. Окремі програмні про-
дукти містять модулі календарного планування 
заходів із реалізації бізнес-проектів. 

Під час вибору програмного продукту доціль-
но враховувати, що для окремих цілей аналізу 
інвестиційних рішень не потрібен увесь інстру-
ментарій певних програмних продуктів. 

Придбання програмних продуктів з опти-
мальними функціональними можливостями 
дасть змогу заощадити на вартості цих про-
грамних продуктів.
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ  
ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ РОЗПОДІЛУ І ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ, 
НЕОБХІДНИХ ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ECONOMIC AND MATHEMATICAL TOOLS FOR SOLVING THE TASKS  
OF THE DISTRIBUTION AND USE OF THE RESOURCES NECESSARY  

TO MODERNIZE THE HEAT AND ENERGY OF UKRAINE

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена систематизації економіко-математичного 

інструментарію, за допомогою якого можна визначати резер-
ви часу, раціонально і збалансовано розподіляти ресурси  
в межах комплексу взаємопов’язаних робіт. Новизна підходу 
полягає в адаптації методів теорії графів та детермінованих  
і ймовірнісних мережевих моделей з урахуванням часу, вар-
тості й ресурсів до практики планування й управління модерні-
зацією, реконструкцією та заміною технологічного обладнання 
теплових пунктів і теплових мереж підприємств теплоенер-
гетики України. Пропонований підхід може застосовуватися  
в процесі розроблення заходів, націлених на підвищення рівня 
енергоефективності, що передбачають активізацію інновацій-
них процесів, більш повну реалізацію соціального й економіч-
ного потенціалу суб’єктів господарської діяльності та органів 
місцевого самоврядування.

Ключові слова: енергоефективність, мережева модель, 
методи і моделі управління проектами, резерв часу, тепло- 
постачання.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена систематизации экономико-мате-

матического инструментария, позволяющего определять 
резервы времени, рационально и сбалансировано распре-
делять ресурсы в пределах комплекса взаимосвязанных ра-
бот. Новизна подхода состоит в адаптации методов теории 
графов, детерминированных и вероятностных сетевых мо-
делей с учетом времени, стоимости и ресурсов к практике 
планирования и управления модернизацией, реконструк-
цией и заменой технологического оборудования тепловых 
пунктов и тепловых сетей предприятий отрасли теплоэнер-
гетики в Украине. Предлагаемый подход может применять-
ся в процессе разработки мероприятий, направленных на 
повышение уровня энергоэффективности, предусматрива-
ющих активизацию инновационных процессов, более пол-
ную реализацию социального и экономического потенциала 
субъектов хозяйственной деятельности и органов местного 
самоуправления.

Ключевые слова: энергоэффективность, сетевая модель, 
методы и модели управления проектами, резерв времени, теп- 
лоснабжение.

ANNOTATION
Ukrainians are forced to pay for the heating energy, 45% of 

which they do not actually receive because of its loss during the 
transportation. Adaptation of economical and mathematical mo- 
dels and methods of critical path, Program Evaluation and Review 
Technique, and making decisions on stochastic GERT-networks, 

which are existing in the theory of network planning and manage-
ment, will increase effectiveness of scheduling the implementation 
of works that can be substantial by their volumes, cost and time, 
the project management as for replacement and/or upgrade of 
generative points and networks for the transportation of steam, hot 
water and conditioned air. Scientific works by Lazanovskyi P., Sy- 
bal Ya., Ivanytskyi I., Kadyuk Z., Sokhan V., Timinskyi O. and other 
researchers are devoted to the application of a method of network 
planning and management in various types of economic activities. 
However, the task of modeling on the basis of the theory of graphs 
and analysis of networks in the system of technical improvement 
and technological upgrade of heat-power engineering objects, in 
order to increase the energy efficiency of energy consuming equip-
ment, to reduce the rate of energy losses in supply networks, to 
minify specific costs per one unit of generated energy and to raise 
the efficiency of final energy consumption is significant on a prac-
tical level and requires amplification. The article is devoted to the 
systematization of the economic and mathematical tools that allow 
to determine the reserves of time, rationally and balancedly allo-
cate resources within a complex of interrelated works. In today's 
realities of development of new information and communication 
technologies, which form the informational society and, in particu- 
lar, the informational economy, with modeling as their intellectual  
core, during the planning of projects with the use of computer 
technologies, together with the network models and methods, the 
most relevant way is the statement of a problem in the form of 
a „node-work” model. Management of the process of upgrading 
boiler stations and heating networks through the application of net-
work methods, in particular, determination of admissible delays as 
a time reserve for further coordination of project implementation, 
will help managers to establish the sequence and timing as for 
the use of limited resources throughout the entire period of pro- 
ject implementation, to conduct dynamic regulation of timing for the 
beginning of each work, to optimize rational allocation of project 
funds and materials due to the criterion of reducing duration of 
the whole project, to perform an analysis of trade-off relationships 
between the costs and timing of various works, with regard to the 
available time reserve. The proposed approach can be used by 
state authorities, business entities and investment companies in 
the process of development of measures to increase the energy ef-
ficiency rate at the macro-, meso- and microeconomic levels, which 
will involve intensification of innovation activities, more comp- 
lete implementation of social and economic potential of business 
entities and local communities.

Key words: energy efficiency, network model, methods and 
models of project management, time reserve, heat supply.
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Постановка проблеми. Реалізація плану дій 
з енергоефективності, стимулювання зменшен-
ня споживання енергії, cтворення прозорих та 
конкурентних умов для залучення інвестицій 
у галузь, у підвищення енергоефективності 
об’єктів державної та комунальної власності є 
одним із завдань діяльності Кабінету Міністрів 
України, визначених Програмою [1]. Проте чин-
ний порядок призначення регулятором тарифів 
на теплову енергію за принципом «від витрат» 
істотно знижує зацікавленість у реальному під-
вищенні ефективності системи центрального те-
плопостачання [2]. Чинна практика обчислення 
тарифів на теплову енергію на стадії її відпуску 
в мережу приводить до відсутності фінансових 
стимулів до реконструкції тепломереж, що зу-
мовлює низькі темпи їх відновлення. Україн-
ці вимушені платити за теплову енергію, 45% 
якої реально не отримують через її втрату під 
час транспортування. Фактично нікого не ці-
кавить, якої якості (температури) теплоносій 
отримують споживачі – все вже оплачено.

Адаптація наявних у теорії плануван-
ня та управління мережами економіко- 
математичних моделей та методів критично-
го шляху (critical path method, CPM), оцінки 
і перегляду планів (Program Evaluation and 
Review Technique, PERT) та прийняття рішень 
щодо стохастичних GERT-мереж (Graphical 
Evaluation and Review Technique) дасть змо-
гу підвищити ефективність планування ви-
конання істотних за обсягами, вартістю і ча-
сом робіт, управління проектами із заміни  
та/або модернізації пунктів генерування і ме-
реж транспортування пару, гарячої води та 
кондиційованого повітря. Йдеться про велику 
кількість взаємопов’язаних робіт, що повинні 
виконуватись у суворій технологічній послі-
довності, потребують встановлення термінів  
і контролю з метою досягнення певної цілі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Застосуванню методу планування та управління 
мережами в різних видах економічної діяльнос-
ті присвячені наукові праці П.П. Лазановсько- 
го [3], Я. Сибаль, І. Іваницького, З. Кадюка [4], 
В.В. Сохань [5], О.Г. Тімінського [6] та інших 
дослідників.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на значну кіль-
кість наукових праць та поширення інтересу до 
означеної проблематики, завдання моделювання 
на базі теорії графів і аналізу мереж системи тех-
нічної модернізації і технологічного оновлення 
об’єктів теплоенергетики з метою підвищення 
енергетичної ефективності енергоспоживаючого 
обладнання, зниження рівня втрат енергоресур-
сів у мережах постачання, зниження питомих 
витрат на одиницю виробленої продукції (гене-
рованої одиниці енергії) та підвищення ефектив-
ності кінцевого енергоспоживання є практично 
значущим і потребує розроблення.

Постановка завдання. Головною метою 
цієї роботи є систематизація економіко- 

математичного інструментарію, за допомогою 
якого можна визначати резерви часу, раціональ-
но і збалансовано розподіляти як трудові й мате- 
ріальні, так і фінансові ресурси між комплек-
сом взаємопов’язаних робіт.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Під час застосування мережевих методів міні-
мальна тривалість проекту визначається послі-
довністю робіт, що утворюють найдовший (так 
званий критичний) шлях через мережу, а робо-
ти, які його утворюють, називаються критични-
ми роботами, і будь-яке збільшення їхньої три-
валості чи затримка виконання спричинюють 
збільшення часу реалізації проекту загалом. 
Наявність резерву часу надаватиме певну свобо-
ду розподілу ресурсів.

У сучасних реаліях стрімкого розвитку но-
вих інформаційно-комунікаційних технологій, 
які формують інформаційне суспільство та, 
зокрема, інформаційну економіку, інтелек-
туальним ядром яких є моделювання [7], під 
час планування проектів із використанням 
комп’ютерної техніки та мережевих моделей і 
методів більш актуальною є постановка завдан-
ня у вигляді моделі «вузол-робота», головною 
відмінністю якої від моделі «вузол-подія» є те, 
що поняття події не вводиться, у мережі робо-
ти позначаються вузлами, а дуги тільки відо-
бражають відношення першочерговості, тобто 
час витрачається у вузлах, а не в дугах. По-
будова мережі не є складною за рахунок вве-
дення лише двох умовних робіт, кожна з яких 
має нульову тривалість: перша з них означає 
«початок», передує усім іншим роботам, а дру-
га – «закінчення» – слідує після завершення 
всіх робіт. У математичній моделі немає необ-
хідності використовувати позначення з подвій-
ними підрядковими індексами, як у разі позна-
чення роботи дугою, бо всі роботи однозначно 
пов’язані з одним певним вузлом, досить одного 
індексу [8, с. 309–313].

Реалізація наявних у теорії планування та 
управління мережами економіко-математичних 
моделей резервів часу, систематизованих у [9], 
може здійснюватися з використанням програм-
них продуктів, порівняльна характеристика 
функціональних можливостей яких здійснена  
в табл. 1, а також у MS Excel.

Пропонований підхід може використовува-
тися в процесі розроблення органами державної 
влади та господарськими структурами, інвести-
ційними компаніями заходів щодо підвищен-
ня рівня енергоефективності на макро-, мезо-  
та мікроекономічному рівнях, які передбачати-
муть активізацію інноваційних процесів, більш 
повну реалізацію соціального та економічного 
потенціалу суб’єктів господарської діяльності 
та місцевих громад.

Висновки. Управління процесом модернізації 
котелень і тепломереж за допомогою мережевих 
методів, зокрема визначення допустимих затри-
мок – резерву часу для подальшої координації 
здійснення проекту, допомагатиме менеджерам 
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встановлювати послідовність і терміни викорис-
тання обмежених ресурсів протягом усього пе-
ріоду реалізації проекту, проводити динамічне 
регулювання термінів початку кожної роботи, 
здійснювати оптимальний розподіл засобів, від-

ведених на проект, за критерієм скорочення 
тривалості усього проекту, виконувати аналіз 
компромісних співвідношень між витратами 
і термінами виконання різноманітних робіт  
з урахуванням наявного резерву часу.

Таблиця 1
Системи управління проектами і завданнями 

Назва Розробник Офіційний сайт Загальна характеристика

Microsoft 
Project

Microsoft Corp. 
(США)

http://www.micro 
soft.com/project

Є найпоширенішою в світі системою управління 
проектами, яку можна рекомендувати як для 
початкового рівня користувачів, так і для 
професіоналів. У багатьох західних компаніях MS 
Project розглядається як стандартний компонент 
Microsoft Office, і навіть рядові співробітники 
здатні використовувати його для планування робіт. 
Традиційно зрозумілий інтерфейс продуктів Microsoft 
і легкість у користуванні підкріплюється широкими 
властивостями побудови та розрахунку сітьових 
графіків, діаграм Ганта, засобами планування часу та 
ресурсів тощо

Open Plan

Welcom 
Corp. (США); 
дистриб’ютор 
в Україні – 

компанія ЛАНІТ

http://www.project 
management.ru

Є системою планування і контролю великих проектів 
і програм. Основні відмінності системи – потужні 
засоби ресурсного і вартісного планування, ефективна 
організація багатокористувацької роботи та можливість 
створення відкритого, масштабованого рішення для 
всього підприємства. Open Plan постачається в двох 
варіантах: Professional і Desktop, кожен з яких 
відповідає різним потребам виконавців, менеджерів 
та інших учасників проекту. Є локалізована версія 
продукту

Primavera 
Project 
Planner

Primavera Systems, 
Inc. (США); 

дистриб’ютор в 
Росії – компанія 
ПМСОФТ (http://
www.pmsoft.ru)

http://www.pri 
mavera.com

Застосовується для календарно-мережевого планування 
та управління з урахуванням потреб у матеріальних, 
трудових і фінансових ресурсах середніми та великими 
проектами у різноманітних галузях, хоча найбільшого 
поширення цей продукт набув у сфері керування 
будівельними та інженерними проектами

SureTrak 
Project 
Manager

Primavera 
Systems, 

Inc. (США); 
дистриб’ютор в 

Україні – компанія  
ПМСОФТ  

(http://www.
pmsoft.ru)

http://www.pri 
mavera.com

SureTrak – спрощена система для управління 
проектами компанії Primavera Systems. Цей повністю 
русифікований продукт орієнтований на контроль 
виконання невеликих проектів та/або частин великих 
проектів. Може працювати як самостійно, так і 
спільно з Primavera Project Planner в корпоративній 
системі управління проектами

Spider 
Project

Spider 
Technologies 
Group (Росія)

project.ru

Система спроектована з урахуванням потреб, 
особливостей і пріоритетів російського ринку. 
Відрізняється потужними алгоритмами розподілу 
обмежених ресурсів і великою кількістю додаткових 
функцій. Spider Project постачається в двох варіантах: 
Professional і Desktop. Пакет Spider Project можна 
використовувати як безкоштовну ліцензійну версію, 
розраховану на 40 операцій

Project 
Expert

Про-Инвест 
Консалтинг 

(Росія)

http://www.pro- 
invest.com

Забезпечує побудову фінансової моделі підприємства, 
аналіз фінансової ефективності бізнес-проектів, 
розроблення стратегічного плану розвитку і підготовку 
бізнес-плану. Система рекомендована до використання 
держструктурами федерального і регіонального рівня 
як стандартний інструмент для розроблення планів 
розвитку підприємства

1С-Рарус: 
Управління 
проектами

1С-Рарус (Росія)

Російська розробка на платформі бухгалтерської 
системи «1C: Підприємство» версії 8.0. Призначена 
для планування, організації, координації і контролю 
проектних робіт і ресурсів. Типове рішення 
розроблене тільки засобами та методами програми 
«1C: Підприємство» і є додатком до компоненти 
«Бухгалтерський облік» програми «1C: Підприємство» 
версії 8.0. Управління проектами інтегрується з 
будь-якими конфігураціями, які використовують 
компоненту 1C «Бухгалтерський облік»

Джерело: складено на основі [10]
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tional Science Pract. Conf. Chernihiv : ChNTU (in Ukrainian).
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