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FORMATION OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT MECHANISM 
OF RURAL AREAS OF UKRAINIAN REGIONS

Summary. This paper defines the functions and emer-
gent properties of rural areas. The components of the mech-
anism of sustainable development formation of rural areas 
of regions are substantiated. The principles of transition to 
sustainable development of rural areas of Ukraine under 
current conditions are proposed.

Keywords: rural areas, sustainable development, mech-
anism, organization, management, regulation, planning.

Target setting. Problems of development and organization 
of rural areas in recent decades are the focus of academic spe-
cialist in economics, practitioners, specialists in public adminis-
tration, government officials, politicians and representatives of 
local self-government. This is primarily due to the influence of at 
least three sets of factors. First, radical reforms and changes in the 
entire social and economic paradigm of rural development have 
radically changed the production and economic, property and 
labor relations in rural regions, forms and methods of economic 
management. Secondly, the processes of urbanization, develop-
ment of knowledge economy, introduction of innovations in living 
environment, and other factors have led to a sharp decrease in 
the natural and mechanical increase in rural population, external 
migrations, depopulation of rural areas, degradation and depres-
sive development of a significant part of rural areas. Thirdly, influ-
ences related to European integration and global effects, Ukraine's 
exit into regional and world agricultural food markets, and posi-
tioning of the country as a world producer and exporter of food 
products also require new approaches to organization and devel-
opment of rural areas, its management and regulation.

That is why the substantiation of the methodological principles 
of formation and implementation of the sustainable development 
mechanism of rural areas taking into account institutional regula-
tors, innovation and investment resources and strategies, public and 
private partnership and state regulation are important today.

Actual scientific researches and issues analysis. Various aspects 
of functioning of rural areas were investigated in the works of mostly 
domestic economists-agrarians. Thus, the general methodology of 
social and economic development of rural areas is contained in the 
fundamental works of O.V. Borodina, V.М. Heyts, O.D. Hudzynskyi, 
B.M. Danylyshyna, O.Y. Yermakova, M.V. Zhuk, A.V. Kliuchnyk, 
E.M. Libanova, I.I. Lukinova, M.Y. Malik, O.I. Pavlova, T.I. Oli-
ynyk, B.Y. Paskhaver, P.T. Sabluk and others.

Uninvestigated parts of general matters defining. The pre-
viously identified problems, manifestations and trends have a clear 
territorial conditionality, differences and peculiarities that, there-
fore, require regulation and management at the regional level. This 
is evidenced by the zoning and certification of rural areas, the zonal 
nature of agrarian production, the natural and resource condition-
ality of rural green tourism and other sectors and activities in rural 

areas, and finally, the village settlement network. Taking into con-
sideration the production and resource orientation of rural areas, 
the dynamics of agrarian landscapes, the environmental risks, the 
urgent need to reproduce ecological parameters of the environment, 
the category itself, the philosophy, the constraints and the require-
ments of sustainable development will contribute to solving these 
problems.

Thus, the functions and principles of sustainable development 
at the regional level in relation to rural areas, the components of the 
mechanism of its formation and implementation should be deter-
mined in the first turn.

The paper objective. The main objective of this work is to 
justify the principles, the components of formation and implemen-
tation of the sustainable development mechanism of rural areas in 
Ukrainian regions.

The statement of basic materials. The economic features of 
rural areas include their intellectual capital and innovations (sci-
entific and technical developments, development of information 
systems, intellectual capital), production conditions (logistical 
support of agrarian production, multistructurality of the rural econ-
omy, employment of rural population and working conditions, 
level of efficiency and wages, land resources, raw materials, water 
resources, forest resources, natural and climatic conditions), finan-
cial support (budget allocations, investments, taxation load, credit 
provision, insurance), government regulation (legislative and regu-
latory support, local self-government). The social factor is defined 
as dominant in the formation of an updated rural environment, and 
the economic component should be considered as an instrument for 
achieving the set targets for the development of rural areas and the 
agrarian sphere. When investigating the problems of rural areas, 
it should be borne in mind that the integrated rural development 
should envisage the development of all functions of rural areas.

The distinctive feature of the rural area is that it is the source of 
many goods: food products and agricultural raw materials, natural 
resources, place of residence, recreational objects. Increasing the 
role of rural areas in implementing strategic social and economic 
transformations requires the use of a comprehensive integrated 
approach to the development of a country as a social and territo-
rial subsystem of society, which performs a number of key nation-
al-economic functions, including productive-economic, demo-
graphic, social, environmental, cultural and ethnic, infrastructural, 
social and political, the function of local self-government and the 
regulation at the regional level (Fig. 1).

The productive-economic function consists in meeting the 
needs of society in foodstuffs and raw materials for industry, prod-
ucts of forestry and hunting industry, as well as products and ser-
vices of other industries and types of economic activity.

The essence of the demographic function consists in procreation 
of rural population, provision of agriculture and other branches of 
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the economy with labor resources. The social function consists in 
ensuring the proper level and quality of vital activity.

The cultural and ethnic function includes preservation of 
original ethnic culture, national traditions, customs and rituals, 
folklore, experience in economy managing and development of 
natural resources, protection of the monuments of nature, history 
and culture located in rural areas. The infrastructural function 
means providing a spatial basis for placement of production and 
maintenance of utility lines (roads, power lines, communication 
lines, water pipes etc.). The essence of the ecological function is 
maintenance of ecological balance in agrarian landscapes in all 
regions of the country, resource conservation and environmental 
control. The social and political function means stability, because 

the rural population is the most homogeneous, conservative and 
tolerant part of society.

We have generalized the function of social control over the area, 
which consists in helping the rural population, the state bodies to 
ensure public order and safety in the territories, control over condi-
tion of land, water and forest resources, flora and fauna.

The justification of the functions of rural areas allowed deter-
mining the emergent properties of rural areas (Fig. 2).

Many agricultural scientists believe that agrarian production is a 
system-forming industry in rural areas [1]. At that, the compliance of 
the area specialization with the natural and climatic conditions and 
market requirements is not taken into consideration. Under current 
conditions, agriculture loses its importance from the point of view of 
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filling the budgets, as well as official employment of the population. 
With its other important function – the support of cultural landscapes, 
agrarian production is also coping from bad to worse.

The analysis of domestic and foreign studies in the field of 
sustainable development theory allows us to propose the following 
principles for transition to sustainable development of rural areas of 
Ukraine under current conditions. These include the principles of 
subsidiarity, complementarity and public participation.

The concept of subsidiarity is increasingly being used in the 
world to distinguish between the competence and the powers 
among the power structures operating at different territorial levels. 
The subsidiarity approach is enshrined in the constitutions of the 
European Union and the United States, as well as the European 
Charter of Local Self-Government, which was ratified in Ukraine 
[2]. In its article 4, paragraphs 3, 4, 5 and 6, it is stated that the exer-
cise of public authorities lies, as a rule, primarily with the power 
structure which has the closest contact with the citizens. The trans-
fer of any function to another power structure should be done taking 
into account the scope and nature of the specific task, as well as the 
requirements of efficiency and economy [2]. 

The subsidiarity rejects the usual bureaucratic top-down hier-
archy and proclaims that “only what cannot be effectively done at 
a lower level of administrative-territorial management should be 
transferred to the higher one”. “Aid for self-help”, “the priority of 
small over large” – this is the essence of this principle.

The subsidiary procedure is based on the fact that authorities 
originally belong to lower instances, and transfer, delegation may 

only take place from the bottom upwards. The allocation of local 
self-government bodies with certain state authorities is not accom-
panied by the transfer of material and financial resources necessary 
for their implementation.

The development of rural areas based on the principle of sub-
sidiarity, provides for the need to respect the principle of “count-
er-flows” in the hierarchy of territorial development planning, when 
the interests of lower ones are taken into consideration when prepar-
ing the plans of a higher level, and when planning at the local level, 
regional and state policies are taken into consideration. At the same 
time, Mutual additionality (complementarity) of different levels of 
administrative and territorial management arises, making it possible 
to make the most effective use of all internal and external factors in 
the development of rural areas. 

The principle of subsidiarity is aimed at maximum disclosure of 
the potential of economic entities, which are related to the granting 
of freedom of action in relation to the development of rural areas. 
It is closely linked with the principle of mandatory public partici-
pation in territorial development processes considered below [3].

A quarter century ago, the principle of public participation in 
development processes was formulated in the theory of develop-
ment of depressed and backward regions [4]. It is based on the idea 
of the need to use the knowledge, experience and ideas of the local 
population about the development of their villages. The bottom-up 
decision-making processes lead to the disclosure of the creative 
potential of citizens, increased responsibility and the mobilization 
of their own forces in rural areas.

Fig. 2. Emergence of rural area
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Public participation in the process of developing, applying 
and evaluating rural development programs is an integral part of 
the management system. It is defined as a process in which, as a 
result of broad debate, different groups of rural populations become 
responsible for the development initiative, as well as related deci-
sions and resources.

In recent years, in the projects of sustainable development of 
rural areas, the concept of public participation is often normative 
in terms of the mandatory participation and partnership in the deci-
sion-making processes of all population groups.

Public participation becomes an important and indispensable 
principle for managing the development of rural areas. It suggests 
that the success of rural development projects is directly dependent 
on the local community's interest in developing goals, measures and 
implementation of these projects.

The above principles of subsidiarity and public participation 
are the basis for developing strategies for sustainable development 
of rural areas at the regional level and their integration into state 
development plans.

The state policy for development of rural areas should also be 
based on the principles as follows:

– the principle of homeostasis, which consists in the develop-
ment of balanced, harmonious relations between a human, society 
and nature in the process of development;

– the principle of differentiation of the state policy of devel-
opment of rural areas. Classification of rural territories and pro-
cesses of Ukraine's integration into the global economy can lead 
to defining different types of rural areas, for which different goals 
of sustainable development should be formulated and various mea-
sures for achieving these goals should be formed;

– the principle of focused development of rural areas, which 
provides for the special focusing of financial, administrative and 
managerial, human and other resources in rural areas, as well as 
further dissemination of their experience and innovative activity in 
less developed rural areas;

– the principle of partial compensation to the residents of the 
lagging behind in the social and economic development of rural 
areas for the consequences of polarized development policies. That 

is, a focused development policy must be supplemented by a policy 
of compensatory nature and must consist in equalization of getting 
the goods for one person and in promotion and support of self-de-
velopment initiatives;

– the principle of “preferences for reform”, i.e., selective 
(grant) budget support for local and regional initiatives for rural 
development based on the maximum use of their own potentials and 
best practices;

– the principle of balanced development of all branches rep-
resented in rural area, namely agriculture, forestry and water econ-
omy, local industry, tourism, crafts and other branches.

Management of rural development should be based on the prin-
ciples as follows: knowledge and comprehensive use of objective 
laws of nature, the dialectical unity of all its elements, the intercon-
nection and interconditionality of all processes occurring in the bio-
sphere in the economic practice; a thrifty attitude towards resources, 
maximal use of natural conditions for physical, mental and aesthetic 
development of the Ukrainian population, and natural resources – 
for constant increase of production and increase of material goods.

In the process of formation of the structure of rural manage-
ment, one should proceed from the following principles: the created 
structure should be adapted, that is, to change the content and sub-
ordination of some management units, in accordance with modern 
conditions; the created structure of management should take into 
consideration the existing tendencies of reduction of budget financ-
ing; the rural administrative and territorial entity delegates the func-
tions of the owner to a wide range of economic entities [5].

The study of the experience of developed European countries 
allows defining the following basic principles of projects of sus-
tainable development of rural areas: work on a specific spatial and 
territorial unit; the bases for development are the potentials of the 
region and the local population; orientation towards a human; the 
main actors are local target groups, which are accompanied by con-
sultants, experts-moderators; the actors determine themselves the 
goals of development of rural areas; planning of rural development 
focuses on the process, that is, it is an iterative planning with adjust-
ments and is accompanied by the process of raising the skills of all 
actors; balanced recording of social, economic and environmental 

Fig. 3. Strategic directions of sustainable development of rural areas of the country's regions
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aspects of development; creation of strong, transparent, close to cit-
izens administrative structures for development of rural areas; dis-
semination of experience and advice of other rural areas [6].

Thus, the economic function of rural areas is due to the fact 
that there are created material goods that are designed to meet the 
most important needs of consumers. Nowadays, this process takes 
place under conditions of strict competition, free choice of partners 
for effective economy management, formation of pricing under the 
influence of demand and offers of state regulation. After all, agricul-
tural products form the basis of food security both at the state and 
regional, local and personal levels, as well as lay the foundations for 
the country's economic independence [7].

In order to effectively fulfill the economic function of rural 
areas, domestic legislation provides for the right of agricultural 
producers to choose free the forms of ownership and trends of 
labor and economic activity, full ownership of the results of their 
labor; directing investments to the primary creation of the material 
and technical base for production of the means of mechanization, 
chemicalization, processing industry, construction industry for the 
agro-industrial complex in order to improve its social and economic 
situation; commodity exchange between industry and agriculture on 
the basis of parity pricing for their products; regulation of relations 
between agricultural producers and the state through the system of 
financing, credit provision, taxation, insurance and so on.

Demographic function of rural areas is that in rural areas there 
is a procreation of both rural population and rural settlements of 

different types [7]. According to the legislation of Ukraine, the state 
ensures introduction of demographic policy on changing migration 
processes in favor of the rural areas by creating social and economic 
conditions for natural increase of the rural population, first of all, 
through increasing the birth rate, comprehensive family develop-
ment through the introduction of a system of benefits; creating equal 
opportunities for all citizens living and working in the rural areas, in 
satisfaction of social, cultural and educational and everyday needs.

Crop and livestock production is one of the main tasks of rural 
areas. Their production function is carried out by combining the 
human, land, natural, technical, technological, financial, and orga-
nizational and managerial resources necessary for the expanded 
reproduction of material goods in the rural area [8]. First of all, the 
production function of rural areas is aimed at the effective develop-
ment of foreign economic activity, improvement of the favorable 
investment climate, organization and direct participation in various 
fairs, exhibitions, auctions and tenders.

Local self-government of rural areas is carried out on the prin-
ciples as follows: government by the people; legality; publicity; col-
legiality; a combination of local and state interests; electivity; legal, 
organizational and material and financial independence within the 
limits of legal authorities; responsibility of bodies and officials 
before their territorial communities; state support and guarantees of 
local self-government.

Sustainable rural development is a sustainable development 
of the rural community, but not a territory that meets the criteria 
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of economic, social and environmental efficiency, and ensures the 
village's fulfillment of its national economic functions: expanded 
procreation of the population, an increase in its standard of living; 
improvement of the environmental situation within the rural area.

These criteria are achieved by various measures, the certain 
combination of which is the essence of the policy of formation of a 
mechanism of sustainable development of rural areas. In our opin-
ion, four main directions of this policy can be distinguished, which 
are related to social and demographic, agrarian, environmental and 
institutional policies (Fig. 3).

The defined basic components of the mechanism of sustainable 
development of the rural area (fig. 4) are as follows: 1) assessment 
of the sustainability of the development of rural areas on the basis 
of diagnosis of social and economic efficiency; 2) formation of a 
system of motivation for socially oriented activities of economic 
entities through: inclusion of social effects in the assessment of the 

results of enterprises, partial coverage at the expense of the budget 
of enterprises for investment in effective social projects, use of tax 
benefits of social nature; 3) development of regulatory and legal 
foundations of sustainable development: the regulatory consolida-
tion of the Concept of sustainable development of the region and 
strategies for development of rural areas.

 Defining the functions of rural areas, the principles for manag-
ing their functioning and transition to their sustainable development 
allowed justifying the mechanism of transition to sustainable devel-
opment of rural areas of the country's regions (Fig. 5). 

Sustainable development of rural areas, based on the effective 
use of its own resources, taking into consideration regional pecu-
liarities, will lead to poverty reduction, improvement of the well-be-
ing of rural population.

The implementation of new approaches to ensuring sustainable 
development of rural areas is accompanied by adoption of EU expe-

Fig. 5. Mechanism for formation of sustainable development of rural areas  
in the regions of the country
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rience in establishing institutions for state regulation of rural devel-
opment. In the EU, government and public organizations deal with 
the problems of the development of rural areas and local govern-
ment: the Council of Europe, the European Council for the Village 
and Small town, which support the policy of ensuring the well-be-
ing of rural communities and social protection of the rural popula-
tion. Proceeding from further updating and the need to address the 
structural development of rural areas, the EU adheres to the princi-
ples of equal opportunities for all parties concerned; the same living 
standards of the urban and rural population; reduction of peripheral 
dependence of rural areas from industrial centers.

While paying tribute to the significant changes in regional pol-
icy in terms of convergence of economic development, increase 
in competitiveness of local communities, local employment, and 
cooperation, the problems created by the process of expanding inte-
gration into less developed areas of the new EU countries do not 
lose their relevance. Stratification and even polarization in the liv-
ing standards of the population of the EU are constantly increasing. 
The expansion of the economic and living space in general gives, on 
the one hand, the competitive advantages to the EU agrarian sector, 
individually to each country and to transnational foodstuff compa-
nies, and on the other hand, entails the emergence of new conflicts 
between national governments and between them and Brussels.

Summarizing the above, one can conclude that the regional 
policy in overcoming the backwardness of economic and social 
development of rural areas has a significant potential in terms of 
their integration into the European economy. So, at the present time, 
there is a perception that the idea of a passive, supporting role of the 
agrarian sector in development does not correspond to reality. There 
is a change in understanding of the development process: today, 
many researchers consider the strategy of sustainable development 
of rural areas as a key link in development.

Conclusions and suggestions. Formation of an effective mecha-
nism of sustainable development of rural areas will allow realizing 
strategic directions and institutional vectors of their functioning, 
first of all, it concerns the support of employment diversification of 
rural population in all regions, environmental and ecological activ-
ities in the southern and northern regions, development of organic 
agriculture, rural green tourism and others types of activities. Their 
influence should be consistent with the activities of local self-gov-
ernment taking into consideration the experience and principles of 
the EU agrarian policy, functioning of agribusiness in the concept 
of sustainable development. The basis for the implementation of 
ecological and resource, marketing, production, social and cultural 
strategies should be the appropriate education and training of the 
population; new standards of living; material and social incen-
tives and motives as institutions; resources of households, small, 
medium, large agribusiness and foreign investors. 
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сільських територій регіонів. Запропоновано принци-
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України в сучасних умовах.
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Руснак А.В. Формирование механизма 
устойчивого развития сельского региона Украины

Аннотация. В статье определены функции и 
эмерджентные свойства сельских территорий. Обосно-
ваны составляющие механизма формирования устой-
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РИНКОВА ІНФРАСТРУКТУРА ТА ЇЇ МІСЦЕ  
В РЕГІОНАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ 

Анотація. Статтю присвячено теоретичному об-
ґрунтуванню місця та значення ринкової компоненти 
інфраструктурного складника регіональної господар-
ської системи. Виявлено основне функціональне на-
вантаження ринкової інфраструктури: забезпечення 
сталості, безперервності та надійності господарських 
взаємозв’язків і взаємодії суб’єктів ринкової економіки 
на основі регулювання руху інформаційних, товарних і 
фінансових потоків. Це дає змогу учасникам ринкових 
відносин реалізувати власні інтереси, а ринку – викону-
вати свої функції.

Ключові слова: інфраструктура, ринкова інфра-
структура, регіональний розвиток, регіон, виробнича 
інфраструктура, інфраструктурний потенціал, логістич-
на концепція, маркетингова концепція.

Постановка проблеми. Генезис економічної думки у 
сфері інфраструктурних досліджень свідчить про первинно 
виділені виробничий і соціальний види досліджуваного 
явища. Проте з переходом до ринкових відносин з’являється 
необхідність формування нової класифікаційної ознаки інф-
раструктури – ринкової. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням регіонального інфраструктурного розвитку присвя-
чено наукові здобутки П.Ю. Бєлєнького, Б.М. Данилишина, 
О.І. Дація, Н.А. Журавльова, С.В. Мочерного, В.Є. Попова, 
Г. Рея, А.А. Ткача, Р. Йохимсена, В.П. Федько, Н.Г. Федько, 
С.О. Юрченко, С.І. Яковлевої та багатьох інших вітчизняних 
та закордонних учених. Однак різноманіття робіт із зазначеної 
тематики не позбавляє дискусійності питання типології інф-
раструктурного складника регіонального розвитку. Слід зау-
важити, що детальне вивчення наукових позицій зарубіжних 
економістів дало змогу зробити висновок, що термін «ринкова 
інфраструктура» відсутній у категоріальному полі. У більшо-
сті робіт, присвячених вирішенню питання щодо ідентифікації 
інфраструктури з-поміж інших видів економічної діяльності, 
застосовується категорія «інфраструктура» або «інфраструк-
тура ринку». Типологія інфраструктури потребує уточнення та 
формування спільного наукового погляду.

Мета статті полягає у розробленні концептуальних під-
ходів до типології інфраструктурної компоненти регіональної 
господарської системи та дефініції на цій основі концепту 
«ринкова інфраструктура».

Виклад основного матеріалу дослідження. Для подаль-
шого теоретико-методологічного обґрунтування дефініції 
«ринкова інфраструктура» необхідно ввести два концептуальні 
припущення.

По-перше, під інфраструктурою у світовій економічній 
літературі розуміють систему взаємопов’язаних фізичних 
компонентів у сфері надання товарів і послуг, необхідних для 
того, щоб підтримувати або поліпшувати соціальні умови 

життя [1]. Також поділ здійснюється за ознаками «жорстка» 
та «м’яка» інфраструктура. «Жорстка» інфраструктура (Hard 
Infrastructure) формується на основі масштабних фізичних 
мереж, необхідних для функціонування сучасної індустріаль-
ної країни, тоді як «м’яка» інфраструктура (Soft Infrastructure) 
представлена сукупністю установ, які необхідні для підтримки 
економіки, охорони здоров’я, а також культурних і соціальних 
норм країни. До них відносять фінансову систему, систему 
освіти, систему охорони здоров’я, систему державного управ-
ління, а також правоохоронні органи й аварійно-рятувальні 
служби [2]. Таким чином, «жорстка» інфраструктура є анало-
гом дефініції «виробнича», яка застосовується у дослідженнях 
пострадянського наукового простору, «м’яка» – містить, відпо-
відно, соціальну та ринкову.

По-друге, ми вважаємо за необхідне розмежовувати поняття 
«ринкова інфраструктура» й «інфраструктура ринку», які 
диференційовані за сутністю та масштабами забезпечення еко-
номічних відносин. Так, ринкова інфраструктура виступає як 
умова реалізації економічних відносин між суб’єктами ринку, а 
послуги носять нематеріальний характер. Це поняття виникло 
в країнах перехідного періоду, коли зі становленням ринкових 
основ господарювання з’явилася потреба у забезпеченні рин-
кових відносин та обслуговуванні суб’єктів підприємництва. 
У зарубіжних країнах така компонента також наявна, належить 
до «м’якої інфраструктури», проте процеси її становлення від-
бувалися поступово, і нині вона органічно вбудована в орга-
нізаційно-економічні механізми господарювання. Ринкова інф-
раструктура може носити загальний характер, тобто надавати 
послуги в межах споживчого, сировинного, фінансового, енер-
гетичного ринків (наприклад, інноваційна або фінансово-кре-
дитна компонента). Інфраструктура ринку натомість забезпе-
чує зв’язки між елементами, які розглядаються як окремо взята 
економічна система, тобто включає виробничу, соціальну, рин-
кову та інституціональну компоненти.

Таким чином, ринкова інфраструктура є підсистемою інф-
раструктури ринку, а зазначені поняття співвідносяться як 
частка та ціле відповідно. Щодо такого припущення слід від-
значити аналогічну принципову позицію Н.М. Внукової [3], 
І.І. Рекуненка [4], М.В. Мордовченкова [5].

На основі зазначеного зробимо висновок, що термін «рин-
кова інфраструктура» притаманний виключно для категоріаль-
ного поля пострадянського наукового простору, що слід урахо-
вувати під час аналізу практичного досвіду та концептуальних 
підходів до вивчення об’єкта дослідження зарубіжними вченими.

Відповідно до іншого напряму, який сформувався під 
впливом неокейнсіанської теорії і представлений галузевим 
підходом, інфраструктура розглядається як сукупність базо-
вих галузей, розвиток яких є необхідною умовою нормального 
функціонування приватного підприємництва і суспільства 
загалом. Прихильники ідентифікації інфраструктури в такому 
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аспекті (А. Абалкін [6], І.К. Бєлявський [7], В.О. Маслак [8], 
О.С. Новосьолов [9], В.П. Федько [10], І.Ф. Чернявський [11] 
та ін.) розширили її сутнісне наповнення та підкреслювали 
відновлювальний аспект економічної природи інфраструк-
тури. У такому аспекті з’являються розходження щодо кри-
теріїв ідентифікації галузевої належності до інфраструктури, 
що зумовлює виникнення у науковому колі однієї з найсклад-
ніших і дискусійних проблем щодо класифікаційного складу 
галузей та підгалузей, які входять до інфраструктурного 
комплексу. Такий підхід ми вважаємо найбільш поширеним з 
погляду виокремлення саме підсистеми ринкової інфраструк-
тури, проте питання її компонентного наповнення сьогодні є 
дискусійним та залишається відкритим. Особливістю цього 
підходу є критерій, за яким визначають належність виду еко-
номічної діяльності до ринкової інфраструктури, а саме мож-
ливість існування інфраструктури як самостійної галузі. Проте 
сьогодні ні виокремленої інфраструктурної галузі, ні галузі 
ринкової інфраструктури немає, як немає й єдності поглядів та 
чіткості визначення переліку видів послуг, що належать до них.

Інший методологічний підхід, функціональний, на нашу 
думку, є більш адаптованим для ідентифікації ринкової інфра-
структури, оскільки функція являє собою спосіб прояву сут-
ності системи та окремих її взаємопов’язаних підсистем. Цей 
аспект дає змогу розглянути інфраструктуру як особливу сукуп-
ність організаційних, виробничих і соціальних функцій. Однак 
і в такому разі виникає питання віднесення тієї чи іншої галузі 
(підгалузі) до інфраструктурного комплексу. Отже, як критерій, 
на нашу думку, потрібно обрати ключову сукупну функцію, яка 
визначається економічною сутністю ринкової інфраструктури, 
оскільки в іншому разі до цього виду інфраструктурного забез-
печення є загроза віднесення усієї сукупності сфери послуг. 
Для ідентифікації сегмента ринкової інфраструктури необхідно 
виключити послуги соціального характеру (які утворюють 
соціальну інфраструктуру) та виробничого обслуговування 
(представляють виробничу інфраструктуру), залишивши діяль-
ність щодо ділового обслуговування бізнесу.

На думку А.С. Савощенко [12], такі послуги мають харак-
тер торговельно-посередницьких операцій, інформаційних 
та організаційно-комерційних послуг, виробничо-технологіч-
ного обслуговування, логістичних послуг, а також здійснення 
орендних (лізингових), розрахунково-кредитних, страхових, 
аудиторських та інших операцій. Ми не можемо погодитися з 
такою класифікацією, оскільки вона містить групу виробничої 
інфраструктури та елементи торгової діяльності. На наше пере-
конання, торгівлю взагалі не доцільно відносити до системи 
інфраструктури, натомість потрібно виокремити у самостійний 
вид економічної діяльності.

Комплексність системно-функціонального підходу в дефіні-
ції ринкової інфраструктури відображена у роботі А. Гриценка 
та В. Соболєва [13] як сукупності елементів, які забезпечують 
безперебійне багаторівневе функціонування господарських 
взаємозв’язків, взаємодію суб’єктів ринкової економіки і регу-
лювання руху товарно-грошових потоків.

Відомий вітчизняний учений В.Д. Базилевич окреслив 
такий перелік функцій ринкової інфраструктури: правова під-
тримка підприємницьких структур; страхування від ризиків 
бізнесу; фінансово-кредитне забезпечення; створення умов для 
ділових комунікацій та оперативності й ефективності роботи 
суб’єктів ринку; регулювання на ринку праці; провадження 
маркетингового, інформаційного матеріально-технічного та 
рекламного обслуговування процесів реалізації товарів і послуг 

[14]. У такому переліку, на нашу думку, відображено елементи 
соціальної, виробничої та інституціональної інфраструктур.

Досить повний сутнісний зміст ринкової інфраструктури 
в межах функціонального підходу наведено в роботі І.І. Реку-
ненко [15], де зауважено, що організаційна, розподільча, забез-
печувальна, регулююча, посередницька, технічна та інформа-
ційна функції є взаємопов’язаними і не можуть бути реалізовані 
одна без іншої.

Узагальнення наукових підходів дає можливість сформулю-
вати сутність ринкової інфраструктури як сукупності системи, 
галузей, видів діяльності, організаційно-правових та економіч-
них відносин, яка забезпечує функціонування, взаємодію та 
регулювання елементів економіки через інформаційні, фінан-
сові та товарні потоки [16].

Відмінності у трактуванні пояснюються не тільки різно-
маніттям підходів, а й концепцій у їх складі, всебічне узагаль-
нення яких щодо розуміння сутності ринкової інфраструктури 
здійснили у своїх роботах О.С. Новосьолов [17, с. 22–23], 
А.А. Ткач [18, с. 39], П.Ю. Бєлєнький [19, с. 44], виокремивши 
п’ять концепцій: накладних витрат, інституційну, маркетин-
гову, розподільчу та логістичну.

Концепція накладних витрат є домінуючою у більшості 
досліджень закордонних науковців щодо формування та роз-
витку інфраструктури. Саме інфраструктурні витрати у біль-
шості економічних процесів становлять найвагомішу частку 
транзакційних витрат, що й закладено базисом трактування 
поняття інфраструктури. Ця концепція одержала первин-
ний розвиток у працях Дж.М. Кларка, пізніше її підтримали 
Д. Ашауер, М. Крисберг, Е. Моулдер, Х. Стил, А. Фінндлей. На 
пострадянському просторі домінанта накладних витрат у фор-
муванні та функціонуванні ринкової інфраструктури відобра-
жена у роботах С.С. Голубєвої Л.Н. Добришиної, Т.Г. Зотової, 
А.С. Маршалової, Б.А. Райзберга, В.М. Семененко, В.Н. Ста-
ханова та ін.

Сутністю наступної, інституційної, концепції дефініції 
ринкової інфраструктури є розуміння її як сукупності взає-
модіючих економічних агентів сфери обігу, які реалізують 
економіко-правові та організаційні функції, що забезпечує 
зв’язки та регулювання взаємодії виробників і споживачів. 
Тому основним призначенням ринкової інфраструктури, згідно 
із цією концепцією, є забезпечення економічних зв’язків між 
суб’єктами ринку. Вибір інституціональних форм організації 
інфраструктури і формування механізму взаємодії ринкових 
інститутів є основними конструктивними ідеями цієї концепції. 
Основні положення інституційної концепції викладені в робо-
тах А.А. Чухна [20], А.А. Говоріна, Г. Домінгеза, К. Джонса, 
Р. Йохімсена [21], Н.О. Журавльової [22], В.А. Покровського, 
Дж. Симсона, А.А. Ткача [18], О. Вільямсона [23], В.П. Федька 
[10], Д. Хакслі, С.О. Юрченко [24] та ін. 

У межах указаної концепції А.А. Ткач відзначає, що рин-
кова інфраструктура – це «сукупність особливих інституцій, 
що надають спеціалізовані послуги господарюючим суб’єк-
там із метою створення для них нормальних умов функціо-
нування і підвищення ефективності ринкової економіки у 
цілому» [18, с. 38].

Водночас А.А. Чухно підкреслює, що ринкова інфраструк-
тура представлена системою взаємопов’язаних, взаємодіючих, 
субординованих інститутів, які функціонують як у межах окре-
мих ринків, так і в національній економіці загалом. Ці інсти-
тути призначені полегшувати учасникам ринкових відносин 
реалізацію їх інтересів, підвищувати оперативність та ефектив-
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ність роботи ринкових суб’єктів, забезпечувати організаційне 
оформлення ринкових відносин та полегшення форм юридич-
ного й економічного контролю, державного і суспільного регу-
лювання ділової практики [20].

Уточнюючу дефініцію дає у своїй роботі С.О. Юрченко, яка 
зазначає, що ринкова інфраструктура організаційно та матері-
ально забезпечує основні ринкові процеси пошуку споживачів 
і виробників, товароруху, грошового обігу тощо [24, с. 61]. При 
цьому дотримується позицій інституційної концепції, підкрес-
люючи, що ринкова інфраструктура – це сукупність взаємо-
пов’язаних спеціалізованих організацій, які сприяють функ-
ціонуванню окремих ринків та обслуговують потік товарів, 
послуг, грошей, цінних паперів та робочої сили. Відсутність у 
цьому визначенні інформаційних потоків, на нашу думку, сут-
тєво звужує поняття та можливості ринкової інфраструктури. 

У межах розподільчої концепції, яка відображена в роботах 
Л. Букліна, Р. Мічмана, С.С. Носової, Р.С. Каренова, Г.Г. Муфті-
єва, ринкова інфраструктура представлена як сукупність видів 
діяльності, що забезпечують рух потоків товарів від виробни-
ків до споживачів. Вони здійснюють обслуговування процесів 
обміну і руху продукції. У розподільчому аспекті увага зосере-
джується на виборі ефективних каналів товароруху та обслугову-
ючої їх інфраструктури для різноманітних типів ринків, а також 
на вирішенні економічних та фінансових питань, пов’язаних із 
цим. Розподільча концепція хоча й відокремлена в самостійну 
групу, на нашу думку, є частиною маркетингових та логістичних 
рішень. Також звуження механізмів ринкової інфраструктури до 
вирішення проблем ефективності товароруху нівелює багатоас-
пектність ринкового забезпечення й є основним недоліком цієї 
концепції. При цьому застосування її щодо окремих підсистем 
ринкової інфраструктури є цілком доречним.

Логістична концепція відображена у роботах багатьох 
вітчизняних та закордонних науковців, серед яких: Р. Беллон, 
Л.Л. Ковальська, Б.P. Савка, Н.Б. Савіна, М.І. Григорак, В.В. Диб-
ська, В.І. Сергєєв, Дж. Хескет, Р. Шапіро. У межах логістичної 
концепції ринкова інфраструктура представлена як система 
об’єктів, транспортних і технічних засобів, які забезпечують 
просування товарів на ринок, та передбачає раціоналізацію 
транспортно-складських процесів, матеріальних, фінансових 
й інформаційних потоків у сфері обігу. Слід додати, що зосе-
реджена на матеріально-технічному забезпеченні товароруху 
логістична концепція не вирішує питань ендогенних та екзоген-
них відносин суб’єктів ринку, що зумовлює також звуженість 
сприйняття ринкової інфраструктури як єдиної системи. 

Маркетингова концепція представляє ринкову інфраструк-
туру як сукупність видів діяльності з обслуговування процесів 
реалізації товарів на товарному ринку та формування попиту 
на товари і послуги. Формування інфраструктури відбувається, 
ґрунтуючись на принципах усебічного охоплення різнома-
нітних потреб ринків та пріоритетності споживчих інтересів. 
У працях П.Ю. Бєлєнького, І.К. Беляєвського, А.П. Гриценка, 
А. Картера, Ф. Котлера, Г. Ланкастера, Т. Левіта, С.М. Меньши-
кова, О.О. Шубіна відображено основні ідеї маркетингової та 
частково логістичної (у частині процесів обслуговування спо-
живачів) концепцій ринкової інфраструктури. 

Наведені групування свідчать, що інфраструктура набуває 
вагомого значення у ринковій економіці, обслуговуючи про-
цес руху та послідовного перетворення суспільного продукту. 
Відбувається суттєве розширення функцій інфраструктури 
та її проникнення в усі сфери економічної діяльності та люд-
ського життя.

Більшість вітчизняних економістів схильна дотримува-
тися тієї думки, що домінантою інфраструктурної сутності 
є створення і підтримка умов праці та виробництва, а також 
забезпечення взаємозв’язку виробництва і споживання. Слід 
зазначити, що така дефініція є занадто загальною через 
декілька причин. По-перше, умови передбачають як позитив-
ний вплив, так і негативний або нейтральний (відсутність як 
такого), тому необхідно уточнення щодо сприятливості умов. 
По-друге, взаємодія виробництва і споживання відбувається і 
за допомогою ринкових механізмів, до яких інфраструктура 
не належить. Отже, потрібна деталізація особливостей реалі-
зації таких взаємозв’язків. При цьому за елементним напов-
ненням ринкової інфраструктури вчені мають розбіжності у 
поглядах. Конкретизуючи природу інфраструктури як еконо-
мічного феномену, слід зробити висновок, що її найсуттєві-
шою ознакою в умовах ринкових відносин є вагома участь у 
створенні загальних передумов відтворювального процесу та 
сприятливих умов росту суспільного виробництва, а також 
його прогресу [25].

Розбіжність поглядів виникає також стосовно елементного 
наповнення системи ринкової інфраструктури. На нашу думку, 
найбільш повно висвітлив це питання С.В. Мочерний, який 
визначив ринкову інфраструктуру як сукупність різноманітних 
установ та інститутів, що забезпечують рух грошей, цінних 
паперів, робочої сили, засобів виробництва, предметів спожи-
вання, послуг, інтелектуальної власності, валюти тощо [26]. 

Узагальнюючи наявні наукові підходи до дефініції, визна-
чимо ринкову інфраструктуру як сукупність видів економічної 
діяльності сфери послуг, які зв’язують процеси суспільного 
виробництва та споживання в єдиний ланцюг через забезпе-
чення руху потоків товарів, капіталу, інформаційних та люд-
ських ресурсів на ринку, а також формують сприятливі умови 
для становлення, розвитку і функціонування підприємницьких 
структур. Таким чином, можна ідентифікувати основне функ-
ціональне навантаження ринкової інфраструктури, зумовлене 
сутністю ринкових відносин: забезпечення сталості, безпе-
рервності та надійності господарських взаємозв’язків і взаємо-
дії суб’єктів ринкової економіки на основі регулювання руху 
інформаційних, товарних і фінансових потоків. Це дає змогу 
учасникам ринкових відносин реалізувати власні інтереси, а 
ринку – виконання своїх функцій.

Висновки. Рівень інфраструктурного забезпечення завжди 
розглядався і державою, і приватним бізнесом як один із вирі-
шальних факторів інвестиційної привабливості та критерій 
регіонального розвитку. Проведений нами теоретико-мето-
дологічний аналіз об’єктивних факторів, передумов і законо-
мірностей розвитку інфраструктурного забезпечення на сучас-
ному етапі становлення економічних відносин в Україні дав 
підстави для висновку, що потрібна оновлена інфраструктурна 
система, модернізована на основі інноваційних інфраструктур-
них рішень та поєднання державного регулювання і ринкових 
механізмів розвитку, інтегрована у глобальну інфраструктурну 
мережу та спрямована на підтримку високоефективної конку-
рентоспроможної економіки.
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Иванова Н.В. Рыночная инфраструктура и ее 
место в региональном экономическом пространстве

Аннотация. Статья посвящена теоретическому 
обоснованию места и значения рыночной компоненты 
инфраструктурной составляющей региональной хозяй-
ственной системы. Обнаружена основная функциональ-
ная нагрузка рыночной инфраструктуры: обеспечение 
устойчивости, непрерывности и надежности хозяйствен-
ных взаимосвязей и взаимодействия субъектов рыноч-
ной экономики на основе регулирования движения ин-
формационных, товарных и финансовых потоков. Это 
позволяет участникам рыночных отношений реализо-
вать собственные интересы, а рынку – свои функции.

Ключевые слова: инфраструктура, рыночная ин-
фраструктура, региональное развитие, регион, про-
изводственная инфраструктура, инфраструктурный 
потенциал, логистическая концепция, маркетинговая 
концепция.

Ivanova N.V. Market infrastructure and its location 
in the regional economic space

Summary. The article is devoted to theoretical sub-
stantiation of the place and importance of the market infra-
structure as a component of the regional economic system. 
The basic functions of the market infrastructure is revealed: 
maintenance of continuity, continuity and reliability of eco-
nomic interrelations and interaction of market economy 
subjects on the basis of regulation of information, commod-
ity and financial flows movement. It allows participants of 
market relations to realize their own interests, and the mar-
ket – to realize the implementation of its functions.

Keywords: infrastructure, market infrastructure, re-
gional development, region, industrial infrastructure, infra-
structure potential, logistic concept, marketing concept.
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РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: 
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

Анотація. У статті досліджуються результати про-
цесу децентралізації в Україні та її впливу на проведен-
ня адміністративно-територіальної реформи, розвиток 
місцевого самоврядування і його фінансової системи. 
Проаналізовано основні проблеми розвитку місцевого 
самоврядування. Визначено основні ризики, пов’язані з 
реформуванням місцевого самоврядування та територі-
альної організації влади в державі.

Ключові слова: місцеве самоврядування, реформа 
місцевого самоврядування, децентралізація, об’єднані 
територіальні громади, бюджетна децентралізація, те-
риторіальна організація влади.

Постановка проблеми. Практична реалізація державної 
регіональної політики безпосередньо залежить від реформу-
вання місцевого самоврядування та територіальної організації 
влади в Україні. Передусім йдеться про формування ефектив-
ного, дієвого самоврядування з утворенням відповідних інсти-
тутів та забезпечення його спроможності самостійно, за раху-
нок власних ресурсів вирішувати питання місцевого значення 
для створення сприятливого життєвого середовища, необхід-
ного для всебічного розвитку людини, її самореалізації та захи-
сту її прав.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок 
у вивчення теоретичних і практичних питань децентралізації 
влади, сучасних напрямів реформування місцевого самовря-
дування та територіальної організації влади в Україні зробили 
провідні науковці, такі як М. Баймуратов, О. Батанов, В. Кампо, 
В. Кравченко, B. Куйбіда, В. Мамонова, А. Ткачук та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Проте значна кількість публікацій, присвячена цим 
питанням, тільки підтверджує потребу в подальших досліджен-
нях, оскільки невирішеними залишаються проблеми, пов’я-
зані з необхідністю враховувати нові пріоритети державної 
регіональної політики щодо децентралізації публічної влади 
та реформи місцевого самоврядування, створення об’єднаних 
територіальних громад (ОТГ) та забезпечення фінансової само-
стійності місцевих бюджетів.

Мета статті полягає у дослідженні результатів здійснення 
процесу децентралізації в Україні та її впливу на проведення 
адміністративно-територіальної реформи, розвитку місцевого 
самоврядування і його фінансової системи, а також визначення 
основних ризиків, пов’язаних із реформуванням місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади в державі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Місцеве 
самоврядування виступає важливим фактором демократизації 
суспільного життя, децентралізації управління та необхідною 
передумовою становлення громадянського суспільства. Акту-

альним завданням у державі щодо забезпечення ефективного 
регіонального розвитку є надання широких повноважень орга-
нам місцевого самоврядування під власну відповідальність, що 
має бути регламентовано відповідним законодавством. В Укра-
їні закладено конституційні засади місцевого самоврядування, 
ратифіковано Європейську хартію місцевого самоврядування, 
прийнято низку законів. 

Проте, незважаючи на право територіальних громад вирі-
шувати питання місцевого значення, більшість із них неспро-
можна це робити через низьке ресурсне забезпечення, занепад 
або відсутність інфраструктури, брак кваліфікованих пра-
цівників тощо. Все це призводить до того, що левова частка 
питань місцевого значення не вирішується належним чином. 
До основних проблем розвитку місцевого самоврядування в 
Україні можна віднести:

• надмірну централізацію повноважень та ресурсів, що 
зумовило статус місцевого самоврядування лише як номіналь-
ного суб'єкта управління місцевим розвитком; 

• відсутність чіткого розподілу повноважень між держав-
ними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, 
що перешкоджає побудові ефективного механізму контролю 
над їх виконанням;

• відсутність розподілу повноважень (прав і відповідаль-
ності) між різними рівнями місцевого самоврядування, що 
призводить до їх дублювання, створює умови для корупції та 
неефективного використання бюджетних коштів;

• погіршення якості та доступності публічних послуг 
унаслідок економічної неспроможності більшості органів міс-
цевого самоврядування здійснювати власні й делеговані повно-
важення;

• низький рівень фінансової незалежності органів місце-
вого самоврядування та підвищення питомої ваги трансфертів 
у доходах місцевих бюджетів, що призвело до високого рівня 
ротаційності місцевих бюджетів; 

• неефективне управління та нецільове використання 
коштів, майна та інших місцевих ресурсів, що не сприяє забез-
печенню фінансової самостійності та спроможності територі-
альних громад; 

• відсутність стандартів та методології визначення вар-
тості публічних послуг, що надаються населенню органами 
місцевого самоврядування та органами виконавчої влади, 
невизначеність на законодавчому рівні умов для їх належного 
фінансування;

• занепад наявної інфраструктури та нерозвиненість 
нових інфраструктурних об’єктів (не забезпечується бла-
гоустрій території, нічне освітлення вулиць, відсутність 
сучасних доріг, зношеність теплових, каналізаційних, водо-
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постачальних мереж і житлового фонду, що породжує ризики 
виникнення техногенних катастроф в умовах обмеженості 
фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування);

• зниження рівня професіоналізму посадових осіб міс-
цевого самоврядування, відсутність дієвої кадрової політики, 
системи підготовки та перепідготовки кадрів, підвищення ква-
ліфікації як службовців, так і депутатів місцевих рад;

• низьку ефективність управлінських рішень, закритість 
і непрозорість діяльності органів місцевого самоврядування, 
високий рівень корупції, що призводить до підвищення рівня 
недовіри населення, зниження ефективності використання 
ресурсів, погіршення інвестиційної привабливості територій, 
зростання соціальної напруги; 

• недієвість форм прямої демократії (недостатнє залу-
чення членів територіальних громад та громадських органі-
зацій до процесу ухвалення управлінських рішень, низький 
рівень взаємної довіри між громадськими організаціями та 
органами влади), що посилює складність виконання функції 
громадського контролю над діяльністю місцевого самовря-
дування;

• неврегульованість питань власності територіальних 
громад на землю, що призвело до неможливості ефективно 
планувати розвиток територій, залучати громадськість до 
вирішення питань управління землями різного цільового при-
значення та відстоювати власні інтереси у процесі прийняття 
рішень про використання земельних ресурсів;

• відсутність механізмів безпосередньої участі населення 
у вирішенні питань місцевого самоврядування, що призводить 
до посилення загальної недовіри людей до органів влади та її 
представників, неможливості належним чином представляти і 
захищати свої інтереси через недостатньо розвинені громад-
ські структури та нестачу знань і досвіду у вирішенні певних 
питань, бар’єри з боку влади.

Отже, питання реформування місцевого самоврядування, 
що сприятиме забезпеченню його спроможності самостійно, за 
рахунок власних ресурсів вирішувати питання місцевого зна-
чення, як ніколи на часі. 

У результаті проведеного реформування основою нової 
системи місцевого самоврядування стали об’єднані територі-
альні громади, які утворилися на добровільній основі за зако-
нодавчо визначеною процедурою. У 2015 р. в Україні було ство-
рено 159 об'єднаних територіальних громад, у 2016 р. – 198, і 
на початок 2017 р. в державі налічується 367 ОТГ. Фактично 
об’єдналося 847 з 11 520 раніше діючих міських, селищних, 
сільських рад, або тільки 7,4%.

Здавалося б, процес добровільного укрупнення одиниць 
базового рівня місцевого самоврядування мав забезпечити 
бажані результати реформування, сприяти становленню діє-
вої влади на місцях та вирішенню нагальних проблем. Однак 
на сучасному етапі реформування місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади вже можна назвати низку 
ризиків, які виникли в результаті політичних компромісів 
під час ухвалення певних рішень чи нормативних актів або є 
наслідком інституційної неспроможності окремих органів чи 
їхніх посадових осіб працювати в нових умовах і за новими 
правилами.

Так, зокрема, в уряді неодноразово наголошують на тому, 
що «основні принципи реформування – це добровільність та 
економічна ефективність» [1], хоча при цьому європейські 
експерти зазначають, що «в жодній країні світу … повністю 
добровільна система не призвела до успіху… Практично всі 

країни ЄС, включно навіть із Монако, були вимушені пройти 
через стадію, на якій малі муніципальні одиниці вимушені 
були об’єднатися» [1]. 

Водночас, як показує практика, особисті мотиви очільників 
органів місцевого самоврядування, місцевих депутатів, керів-
ників виконкомів, обласних рад аж ніяк не сприяють реалізації 
принципу щодо винятково добровільного об’єднання громад.

Окрім того, автори реформ місцевого самоврядування в 
Україні стверджують, що процес реформування буде розгор-
татися за прикладом Польщі, де відбулася корінна перебудова 
суспільного сектору, було досягнуто рівня публічної влади, 
характерного для розвинутих західних країн, що спричинило 
істотні позитивні перетворення в багатьох сферах громад-
ського життя. 

Однак, як слушно із цього приводу зазначає директор 
із питань науки та розвитку ГО «Інститут громадянського 
суспільства» А. Ткачук, «Україна вже вибрала не польський, 
а скандинавський досвід, тобто почала процес об’єднання як 
добровільний. Це може тривати як завгодно довго, але закін-
читься все одно так, як закінчувалося всюди – обов’язковим, 
тобто примусовим, створенням нових адміністративно-тери-
торіальних одиниць» [2]. Тому цілком необхідним є внесення 
змін до Конституції України стосовно відходу від положення 
щодо виключно добровільного об’єднання громад.

Але яким би шляхом не йшла Україна, необхідно пам’я-
тати, що будь-який позитивний досвід щодо проведення тери-
торіально-адміністративної реформи однієї країни не може 
бути механічно перенесений на терени іншої без урахування 
особливостей останньої. Без розробленої наукової, норматив-
но-правової бази для впровадження дієвого самоврядування на 
місцях досягнути успіху буде складно. 

Цілком погоджуємося з думкою польського економіста 
М. Желяка, що для успішного проведення реформ необхідна 
наявність трьох чинників: політичної волі еліти, готових екс-
пертних розробок і підтримки з боку суспільства [3].

Процес створення об'єднаних територіальних громад 
вимагає також і розроблення нової чи коригування застарілої 
містобудівної документації (генеральних планів населених 
пунктів, схем територіального планування), оскільки органи 
місцевого самоврядування ОТГ і досі мають обмежену юрис-
дикцію щодо цієї території. Система містобудівної докумен-
тації побудована так, що ради територіальних громад можуть 
замовляти і затверджувати планувальну документацію 
виключно в межах населених пунктів, а за їх межами розро-
блення містобудівної документації є компетенцією районного 
рівня. Все це ускладнює їхню діяльність щодо реалізації інф-
раструктурних проектів між населеними пунктами, облаш-
тування благоустрою, накладання штрафів на тих, хто завдає 
шкоди довкіллю на території громади, але поза межами посе-
лень тощо. Тому першочерговим завданням у цьому плані є 
внесення змін до існуючого законодавства.

Важливою передумовою проведення територіально-адміні-
стративної реформи, побудови демократичної держави є фінан-
сова незалежність органів місцевого самоврядування, оскільки 
розв’язання більшості фінансових питань саме на місцевому 
рівні є основою вирішення загальнодержавних соціально-еко-
номічних і політичних проблем у державі.

Право самостійно вирішувати органами місцевого самовря-
дування питання місцевого значення значною мірою залежить 
від законодавчо закріплених на постійній основі за місцевими 
бюджетами податків та зборів. Кошти від цих надходжень ство-
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рили б реальні умови для виконання місцевою владою своїх 
повноважень та сприяли б децентралізації бюджетних ресурсів.

Вагомим кроком у здійсненні бюджетної децентралізації є 
прийняті в грудні 2014 р. Верховною Радою України зміни до 
Податкового і Бюджетного кодексів України, які дали змогу 
розширити права місцевих органів влади щодо формування 
доходів місцевих бюджетів і надали їм значну бюджетну 
самостійність. 

У результаті внесених змін до українського законодавства 
органи місцевого самоврядування отримали реальні ресурси 
для вирішення питань місцевого значення (ЖКГ, благоустрій 
території, місцеві соціально-економічні програми, проекти, 
оновлення інфраструктури тощо). Однак тільки розширення 
джерел наповнення місцевих бюджетів не дасть бажаних 
результатів без реально працюючої економіки.

Збільшення фінансових ресурсів на регіональному рівні, з 
одного боку, передбачає збільшення відповідальності, у тому 
числі перед власною громадою, а з іншого – сприяє поро-
дженню корупції. Для того щоб зменшити можливості чиновни-
ків для зловживань, необхідно, щоб інформація про планування 
та використання фінансових коштів була публічною. Не менш 
важливим моментом є й залучення населення та громадських 
організацій до бюджетного процесу.

Ще одним плюсом внесених змін до Бюджетного кодексу 
України є можливість органів місцевого самоврядування збері-
гати зекономлені кошти на кінець звітного періоду на власних 
рахунках та використовувати їх наступного року на противагу 
попередній практиці, коли ці кошти необхідно було викори-
стати і списати з рахунків до кінця року. Крім того, органи 
влади на місцях зможуть розміщувати тимчасово вільні кошти 
спеціального фонду місцевих бюджетів у комерційних бан-
ках. Це є вагомим стимулом для місцевої влади заощаджувати 
фінансові ресурси.

Проте, незважаючи на певні здобутки щодо впровадження 
бюджетної децентралізації, спостерігаємо й намагання цен-
тральної влади зберегти контроль над розподілом коштів дер-
жавного бюджету. Підтвердженням цьому є бюджет на 2017 р. 
[4], в якому закладено величину державної субвенції (передба-
чена Законом України «Про добровільне об'єднання громад») із 
державного бюджету місцевим бюджетам на формування інф-
раструктури для 367 об’єднаних територіальних громад (ОТГ) 
у розмірі лише 1,5 млрд. грн., з яких 0,5 млрд. грн. – це гаран-
товані кошти із загального фонду бюджету, тоді як у 2016 р. 
на 159 ОТГ дана субвенція становила 1 млрд. грн. (1 107 грн. 
на одного сільського жителя) і фінансувалася із загального 
фонду бюджету. За рахунок цих коштів ОТГ мали можливість 
поліпшити власну інфраструктуру. Скорочення даної субвенції 
вдвічі (за одночасного зростання суб'єктів, які на неї претен-
дують) свідчить про відхід від політики державної підтримки 
ОТГ і породжує недовіру населення територіальних громад до 
уряду і парламенту. Разом із тим бюджет 2017 р. передбачає так 
звану «політичну субвенцію» (не передбачена жодним базовим 
законом) місцевим бюджетам на соціально-економічний розви-
ток окремих територій і передбачає ручний режим розподілу 
без будь-яких критеріїв. Її розмір становить 4 млрд. грн., з яких 
1,5 млрд. – гарантовані кошти із загального фонду бюджету 
і 2,5 млрд. – зі спеціального фонду, що втричі більше, ніж 
коштів, які будуть розподілені прозоро. Все це повертає нас у 
недалеке минуле, коли місцеві чиновники чи народні депутати 
шляхом лобіювання власних інтересів забезпечували для пев-
них територій значно більші фінансові надходження. 

Досить невтішною є ситуація і з коштами Державного 
фонду регіонального розвитку (ДФРР). Відповідно до Закону 
України «Про засади державної регіональної політики» [5], 
сума коштів ДФРР має бути не меншою ніж 1% від загального 
фонду державного бюджету. Розподіл цих коштів відбувається 
на основі формули, визначеної ст. 24-1 Бюджетного кодексу 
України і спрямований на фінансування проектів регіонального 
розвитку, які мають відповідати стратегіям розвитку регіонів 
та Державній стратегії регіонального розвитку України – 2020.

Відповідно до держбюджету на 2017 р., ця сума повинна 
становити близько 7,3 млрд. грн. Однак у бюджеті передбачено 
тільки 3,5 млрд. грн., з яких із загального фонду бюджету – 
лише 1 млрд. грн. При цьому не менше 10% коштів, які отримає 
регіон із ДФРР, мають бути витрачені на будівництво і рекон-
струкцію спортивних споруд та енергоефективність, а в комі-
сії, яка розглядає відповідність поданих регіонами проектів на 
фінансування, понад 50% мають становити народні депутати 
України (члени бюджетного комітету). Все це тільки підтвер-
джує намагання державної влади зберегти контроль над розпо-
ділом бюджетних коштів.

Не кращою є ситуація і з держбюджетом на 2018 р. [6], де 
простежуємо намагання державних органів влади перекласти 
на місцеві бюджети додаткове фінансове навантаження. Покри-
ваючи ці витрати з бюджетів розвитку, територіальні громади 
не матимуть змоги реалізовувати соціальні програми, інфра-
структурні проекти, підвищувати рівень економічного роз-
витку. Так, зокрема, на формування інфраструктури об’єдна-
них територіальних громад у проекті державного бюджету на 
2018 р. передбачено виділити 1,9 млрд. грн., або 580 грн. на 
одного сільського жителя, проти 1 107 грн. у 2016 р. 

Неоднозначною є ситуація з освітньою та медичною суб-
венціями. У проекті держбюджету на 2018 р. обсяг освітньої 
субвенції становить 61,2 млрд. грн. проти 52,6 млрд. грн. у 
2017р., що на 16,5% більше. На перший погляд, такі цифри 
є досить обнадійливими щодо розвитку освіти в наступному 
році. Однак при цьому не слід забувати, що уряд заклав збіль-
шення заробітних плат для педагогічних працівників на 25%. 
Водночас у зв’язку з медичною реформою обсяг медичної суб-
венції зменшено на 4,5 млрд. грн. (із 55,9 млрд. грн. у 2017 р. 
до 51,4 млрд. грн. у 2018 р.). Цих коштів недостатньо для пов-
ного забезпечення повноважень, делегованих державою орга-
нам місцевого самоврядування, тому вони черговий раз можуть 
опинитися у ситуації, коли брак фінансових ресурсів на розви-
ток освіти та медицини потрібно буде компенсувати за рахунок 
коштів місцевих бюджетів.

Ураховуючи значне щорічне навантаження на місцеві 
бюджети, проектом держбюджету передбачені додаткові дота-
ції в розмірі 16,78 млрд. грн., з яких на утримання закладів 
освіти та охорони здоров’я виділено 16,5 млрд. грн. При цьому 
подальший розподіл додаткової дотації між районними бюдже-
тами та бюджетами ОТГ відбуватиметься у порядку, визначе-
ному обласними державними адміністраціями. Такий принцип 
не тільки не сприяє процесу децентралізації та створює коруп-
ційні ризики під час розподілу цих коштів, а й свідчить про 
намагання центральної влади і надалі зберігати контроль над 
розподілом коштів державного бюджету.

Крім того, у проекті держбюджету на 2018 р. пропонують 
змінити наявний мотиваційний механізм горизонтального 
вирівнювання шляхом збільшення з 50% до 80% обсягу вилу-
чення коштів із місцевих бюджетів до державного (реверсна 
дотація). Це призведе до необґрунтованого зменшення місце-
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вих бюджетів, які мають рівень надходжень податку на доходи 
з фізичних осіб на одного жителя вище 1,1. Така зміна меха-
нізму горизонтального вирівнювання позбавляє громади моти-
вації до нарощування фінансових ресурсів, адже чим більше ти 
заробляєш, тим більше у тебе заберуть [7].

При цьому додамо, що сума коштів ДФРР планується 
у розмірі 8,1 млрд. грн. (1% від загального фонду держбю-
джету). Це вперше відповідає нормі, зазначеній у Бюджетному 
кодексі. Проте, як і в минулі роки, вона може бути змінена й 
значна частина коштів передана для субвенції на соціально-е-
кономічний розвиток, розподіл якої відбувається непрозоро і 
в ручному режимі.

Висновки. Аналіз результатів здійснення процесу децен-
тралізації в Україні та її впливу на проведення адміністра-
тивно-територіальної реформи, розвиток місцевого самовря-
дування та його фінансової системи вказує на наявність цілої 
низки ризиків:

• задекларований принцип добровільного об’єднання 
територіальних громад демонструє низький потенціал до 
об’єднання і тому повинен супроводжуватися запровадженням 
дієвих механізмів заохочення територіальних громад через дер-
жавні стимули їх об’єднання, збільшення обсягів відповідних 
субвенцій, дотацій тощо;

• стан нормативно-правового забезпечення реформу-
вання системи територіальної організації влади, місцевого 
самоврядування як один з інструментів та механізмів ефек-
тивного здійснення реформ не відповідає сучасним потребам і 
потребує внесення відповідних змін у найближчий період;

• відсутність між урядом і парламентом системи робо-
чого діалогу щодо законодавчого супроводу реформ;

• територіальна концентрація економічної активності в 
окремих регіонах, населених пунктах, що посилює диспропо-
рційність територіального розвитку, призвела до загострення 
проблеми нерівності у доступі населення до публічних послуг, 
місць праці та джерел матеріального благополуччя;

• обмежена юрисдикція об’єднаних територіальних гро-
мад щодо розроблення нової чи коригування застарілої місто-
будівної документації (генеральних планів населених пунктів, 
схем територіального планування) послаблює їхню діяльність 
у плані реалізації інфраструктурних проектів;

• відсутність спеціалізованого державного органу з орга-
нізації та проведення адміністративно-територіальної реформи 
в Україні, який би здійснював постійний моніторинг її впрова-
дження, аналіз проблем, що виникають, та забезпечував пошук 
і ухвалення рішень для швидкого розв'язання цих проблем;

• низький рівень професійної підготовки посадових осіб 
місцевого самоврядування, відсутність дієвої кадрової полі-
тики, посилення корупції; 

• намагання центральної влади зберегти контроль над 
розподілом коштів державного бюджету, що посилює недовіру 
населення територіальних громад до уряду і парламенту;

• посилення диспропорційності фінансового забезпе-
чення розвитку територіальних громад у зв’язку з передачею 
доходів від акцизного податку до місцевих бюджетів (додат-

ковий дохід від цього податку отримали населені пункти, які 
традиційно були більш розвиненими (міста, села, селища) та 
мають вигідне розташування);

• послаблення фінансової бази регіонального рівня 
управління та можливості його впливу на внутрішньорегіо-
нальну диспропорційність розвитку територій.
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Симкив Є.Е., Кулик Т.П. Реформирование 
местного самоуправления в Украине: тенденции и 
проблемные аспекты 

Аннотация. В статье исследуются результаты про-
цесса децентрализации в Украине и ее влияния на про-
ведение административно-территориальной реформы, 
развитие местного самоуправления и его финансовой 
системы. Проанализированы основные проблемы раз-
вития местного самоуправления. Определены основ-
ные риски, связанные с реформированием местного са-
моуправления и территориальной организации власти 
в государстве.

Ключевые слова: местное самоуправление, рефор-
ма местного самоуправления, децентрализация, объ-
единенные территориальные общины, бюджетная де-
централизация, территориальная организация власти.

Simkiv L.Ye., Kulyk T.P. Local government reform 
in Ukraine: trends and problem aspects

Summary. Results of the decentralization process in 
Ukraine and its impact on the realization of administra-
tive-territorial reform, development of local self-govern-
ment and its financial system are explored in the article. 
The main problems of local self-government development 
are analyzed. The main risks related to the reform of local 
self-government and the territorial organization of power in 
the state are determined.

Keywords: local self-government, local self-govern-
ment reform, decentralization, united territorial communi-
ties, budgetary decentralization, territorial organization of 
power.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ, 
ЇЇ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ  

В УМОВАХ ПОСТІЙНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
Анотація. У статті розглянуто, а також проаналізо-

вано основні міжнародні та вітчизняні методичні під-
ходи до визначення сутності системи, заданої певни-
ми параметрами, а її трансформаційний стан має бути 
визначений як за напрямом, так і за кінцевими цілями. 
Встановлено, що основною проблемою існування еко-
номічної системи є визначення її меж в кількісному і 
якісному виразі, а будь-яка зміна в самій системі від-
бувається за рахунок зовнішніх або внутрішніх чинни-
ків, які впливають на характер зв’язків між елементами 
системи, що знаходить своє відображення в показниках 
цієї системи.

Ключові слова: система, економічна система, тран-
сформація, чинники системи, інститути, транзитивний 
стан, ліберальна економіка, економічна еволюція, еле-
менти системи.

Постановка проблеми. Сучасний складний період ради-
кальних трансформацій неоднозначний за своїми наслідками, 
де порушуються основи економічних систем, які виявляються 
у падінні рівня їх системної стійкості.

Дослідження трансформаційної економіки як процесу 
або стану економічної системи, де її функціонування, цен-
тралізоване планування і розвиток заміщуються ринковими 
відносинами. За достатньої кількості емпіричних досліджень 
функціонування конкретних економічних інститутів, які скла-
лися і складаються в трансформаційних економіках, вони не 
узагальнюють дослідження як цілісну реконструкцію інсти-
туційного устрою трансформаційної економіки. Саме такий 
підхід дасть змогу адекватно дослідити економіку такого стану 
та дати оцінку особливості її функціонування, її динаміки, 
а також передбачити можливі тенденції її розвитку. У статті 
продовжено та поглиблено дослідження теорії інститутів та 
економічних систем в Україні, яка використовується під час 
розроблення інституційних теорій економічної рівноваги, еко-
номічного зростання, а також для оцінювання інституційної 
ефективності та ефективності систем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Факт існування 
зв’язків між явищами або елементами в природі доводить наяв-
ність системи. Набір взаємопов’язаних між собою елементів 
можна зарахувати до системного явища, але наявність навіть 
величезного набору елементів, невзаємопов’язаних між собою, 
до системи віднести не можна. Вони є лише сукупністю, ади-
тивним, cуматорним утворенням.

Зокрема, російський економіст Н. Герасімов вважає, що 
під системою варто розуміти сукупність взаємопов’язаних між 
собою елементів, які взаємодіють тим чи іншим чином один 
з одним, мають щось спільне та переслідують єдину мету. 
Визначення системи відбувається через виявлення основних, 
спільних для системи властивостей. Так, задля визначення 

економічної системи важливо виявити категорії та економічні 
закони, які діють в рамках системи і характеризують зв’язки 
між її елементами [1, c. 17].

Дещо схожої думки дотримуються українські економісти 
В. Базилевич, Я. Корнаї, В. Тарасевич, які визначають систему 
як ту, що тим чи іншим способом відображає цілісність, єдність 
та вмотивованість елементів системи. Під час дослідження еко-
номічних систем не варто вдаватися до вивчення її елементів 
через їх механістичну єдність, з одного боку (так звані матема-
тичні та статистичні системи, які економісти вважають «мер-
твими» системами), та дослідження систем в галузі психології 
та соціології, з іншого боку, де система визначається способом 
мислення. Зокрема, Дж. Гараєдаги, Є. Ксенчук визначають сут-
ність системи через її властивості та взаємовідносини елемен-
тів, тобто через внутрішню структуру [2, с. 12–18].

Діалектика об’єктивного і суб’єктивного, єдність теоретич-
них досліджень і практичного досвіду лежать в основі систем-
ного підходу, на основі якого вивчається реальна система, від-
бувається її пізнання, відтворення у свідомості людини, а потім 
на основі отриманого знання відбувається практичний вплив на 
систему, свідоме управління її функціонуванням, розвитком та 
вдосконаленням [3, c. 5].

У природі присутня ієрархія систем. Наявність систем-
них явищ у господарському житті дає підставу поділяти їх 
на основні та допоміжні (наприклад, основною є економічна 
система, допоміжними – фінансова, виробнича). Проте сам 
принцип системності не дає однозначних підходів до оцінки 
того, що відбувається в природі чи суспільстві.

Ієрархічність динамічної системи визначає, що кожен еле-
мент у декомпозиції системи може розглядатися як цілісна 
система, елементи якої можуть бути також представлені як 
системи. Проте будь-яка система – це лише компонент шир-
шої системи. Під елементом варто розуміти найменшу ланку 
в структурі системи, що має певну внутрішню будову. Згідно з 
властивістю ієрархічності будь-який елемент є системою, але 
на заданому рівні аналізу ця система характеризується тільки 
цілісними характеристиками.

Економічна система – це певним чином впорядкована 
система зв’язків між суб’єктами економіки. Характерною для 
неї є неможливість зведення її властивостей до властивостей 
окремих елементів економічної системи, хоча саме вони утво-
рюють та характеризують певну економічну систему, визна-
чають її різновид. Економічна система включає всі інститути, 
організації, закони та правила, традиції, переконання, позиції, 
оцінки, заборони і схеми поведінки, які прямо чи опосередко-
вано впливають на економічну поведінку та результати.

Зокрема, надзвичайну увага вивченню економічної при-
діляли такі закордонні економісти минулого, як А. Сміт, 
Д. Рікардо, Ф. Ліст, Дж.С. Мілль, K. Маркс, K. Менгер, А. Мар-
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шалл, І. Шумпетер, Дж. Кейнс, П. Самуельсон, а також такі 
російські та українські науковці, як І. Посошков, А. Бутов-
ський, М. Чернишевський, М. Туган-Барановський, А. Чупров, 
П. Струве, М. Кондратьєв, С. Десницький, І. Вернадський, 
С. Подольський, Є. Слуцький.

Зокрема, російський економіст Ю. Ольсевич відзначає, що 
«всяка господарська система багатовимірна, тому можливі різні 
точки зору на неї» [4, c. 47]. Ціла низка авторів під економіч-
ною системою розуміє господарський устрій, що використовує 
відповідні інструменти для задоволення цілей та потреб сус-
пільного розвитку.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Незважаючи на актуальність цієї проблеми та досить 
широке коло робіт, виконаних за означеною темою, нині поки 
що не сформувалась цілісна теоретична концепція. Нині 
незавершений і несистематизований аналіз закономірностей 
трансформаційних процесів, поширюються дискусії щодо 
природи, вектору та моделей трансформації. У зв’язку з цим 
напрацювання в наукових дослідженнях концепції динаміч-
ної трансформації економічних систем, яка враховує досвід 
реформування індустріально розвинутих, «наздоганяючих» і 
постсоціалістичних країн, зорієнтованих на зміцнення систем-
них властивостей, є вкрай необхідним, що робить свій внесок 
в обґрунтування та поглиблення теоретичних положень про 
трансформацію економічних систем.

Мета статті полягає в пропозиції варіанта реконструк-
ції інституційної структури трансформаційної економіки, що 
дасть змогу об’єднати воєдино відомі дані про поведінку її аген-
тів і висунути деякі гіпотези про зміну їх поведінки залежно 
від зміни умов прийняття господарських рішень; визначенні 
закономірностей і тенденцій розвитку з урахуванням досвіду 
реформування розвинутих країн та орієнтації на цілісність, 
стійкість, справедливість і безпеку функціонування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Економічні 
відносини між людьми в процесі проведення господарської 
діяльності функціонують завжди як певна система, що вклю-
чає об’єкти та суб’єкти цих відносин, різні форми зв’язків 
між ними. Таким чином, економіка кожної країни – це велика 
система, у якій багато різних видів діяльності, а кожна ланка 
як компонент системи може існувати тільки тому, що отримує 
щось від інших ланок, знаходиться у взаємозалежності від них 
і в тісному взаємозв’язку.

Стан економічної системи характеризує співвідношення 
динаміки виробництва та споживання матеріальних благ в 
суспільстві. Варто також враховувати особливість динаміки 
елементів системи в умовах її трансформаційних змін. З цього 
можна визначити пріоритетний елемент економічної системи, 
від якого залежить її існування, а саме достатню кількість засо-
бів виробництва, щоб виробити необхідну кількість товарів 
споживання за потрібної кількості робочої сили, що спожи-
вається у виробництві. Тоді економічну систему варто визна-
чити як суперечливу єдність відносин виробництва, розподілу, 
обміну та споживання благ у взаємозв’язку з продуктивними 
силами.

Основою економічної системи є виробнича сфера. Тут 
відбувається циркуляція матеріальних потоків, інформації та 
енергії. Сюди ж слід віднести і ринок послуг, який безпосе-
редньо пов’язаний з матеріальним виробництвом. Отже, для 
нормально функціонуючої економічної системи необхідні ста-
більно функціонуюча сфера виробництва, що включає як мате-
ріальне, так і нематеріальне виробництво, та сфера фінансів. 

Розрізняють природні (органічні) та штучні системи. Еконо-
мічна теорія досліджує виключно органічні системи.

Природна система включає фундаментальний елемент 
відтворення населення. Саме існування економічної системи 
підпорядковане перш за все цій меті. На думку Джона Гел-
брейта, «якнайкраща економічна система – це та, яка макси-
мально забезпечує людей тим, у чому вони більше за все мають 
потребу» [5, c. 99]. У першому ранзі ієрархії людських потреб 
виступає забезпечення їх фізіологічних потреб, які задовольня-
ються за допомогою продукції виробничого сектору, перш за 
все матеріального виробництва.

Виробнича сфера – це органічний елемент економічної сис-
теми, що дає можливість забезпечувати відтворювальний про-
цес населення, причому він не обмежується тільки кількісними 
параметрами, тут присутні й елементи якісної характеристики.

Раймон Барр відзначає, що не слід розглядати поняття «еко-
номічна система», як «якусь вузьку штучну форму для штам-
пування, в яке силою запихають реальність. Ніяка система 
сама по собі не вичерпує цієї реальності, а лише змальовує в 
основних рисах ту або іншу економіку» [6, c. 34].

Економічна система функціонує в певному середовищі, 
впливаючи на нього і випробовуючи вплив середовища на собі. 
У зв’язку з цим можна вважати, що особливостями функціо-
нування економічної системи є її взаємозв’язок із зовнішнім 
середовищем та постійна трансформація. Крізь функцію взає-
модії із середовищем можна проаналізувати взаємозв’язок еко-
номічної системи з іншими системами. Найтісніше економічна 
система стикається з політичною системою держави. Саме 
наявний політичний устрій зумовлює перш за все відносини 
власності, що є одним із основних компонентів економічної 
системи.

Суспільство розглядається як складна, цілісна, динамічна 
система. Тому суспільство як система є відособленим, авто-
номним явищем, ця система не лише виділяється серед інших 
об’єктів, але й сама складається з автономних частин, нарешті 
ознакою суспільства як системи є взаємопов’язаність усіх його 
частини, що виявляється в деяких інтегральних властивостях 
системи.

Як видно з рис. 1, усі перелічені види систем взаємопов’я-
зані і впливають на формування інших систем, зокрема на фор-
мування економічної системи.

Склад, структура і рівень ефективності функціонування 
економічної системи змінюється в часі, у зв’язку з чим, на наш 
погляд, варто виділити базові елементи транзитивного стану.

Досить вагомим чинником трансформації економіч-
ної системи є влада у всіх формах її прояву. «Влада, – пише 
Е. Тоффлер, – неминуча частина процесу виробництва, і це – 
істина для всіх економічних систем, капіталістичних, соціаліс-
тичних і взагалі яких би то не було» [7, с. 52]. Таким же безпе-
речним фактом господарської дійсності виступає й той вплив, 
який чинить влада на економічну поведінку людей, його зміст 
та результати. Характеризуючи значення влади в суспільстві, 
Б. Расселл відзначав, що влада є фундаментальним поняттям 
у суспільних науках у такому ж сенсі, в якому енергія є фунда-
ментальним поняттям фізики [8, с. 9].

«Для інституціоналістів, – пише У. Самуельс, – централь-
ною економічною проблемою є організація та контроль над 
економікою, які є породженням її владної структури» [9, с. 110].

Щодо економічної влади, яка сформувалась у країнах 
постсоціалістичного світу, то це – влада капіталу. Економічна 
влада, невіддільна від капіталістичної власності, служить для 
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накопичення доданої вартості, яку одержують від експлуата-
ції робочої сили.

Звичайно, від початку система має бути задана певними 
параметрами, оскільки трансформаційний стан має бути визна-
чений як за напрямом, так і за кінцевими цілями. Ці параметри 
володіють природною обмеженістю, яка зумовлюється обмеже-
ністю ресурсів. Основною проблемою існування економічної 
системи є визначення її меж в кількісному і якісному виразі.

Будь-яка зміна в самій системі відбувається за рахунок зов-
нішніх або внутрішніх чинників, які впливають на характер 
зв’язків між елементами системи, а це знайде своє відобра-
ження в показниках цієї системи.

Зміни, що відбулися в країнах пострадянського та постсоці-
алістичного простору, перш за все спираються на трансформа-
цію форми власності та зміни в цих умовах владних відносин. 
Трансформація інституту власності зайняла, як і на початку 
ХХ століття, значний проміжок часу. Водночас напрям тран-
сформації відносин власності був прямо протилежним.

За формою господарювання та за наведеними категоріями 
системи вважаються найбільш простими, оскільки в їх основі 
лежить лише один критерій, а саме спосіб поєднання вироб-
ництва і споживання, тобто спосіб координації економічної 
діяльності, проте в реальному житті «чистих» систем не існує. 
«У ринковій системі зустрічаються елементи планової еконо-
міки в тих галузях, де або ринок не здатний функціонувати 
взагалі, або його ефективність не є єдиною метою, або резуль-
тати дій одних людей можуть стосуватися інтересів інших 
людей, які не мають безпосереднього відношення до дій пер-
ших. Подібні відхилення від «чистої» ринкової системи також 
повністю не зникають, причому це може бути результатом як 
свідомої політики уряду, так і дії стихійних сил. Ці елементи 
додають системі динамічності і здатності до виживання неза-
лежно від причин їх збереження» [10, c. 39].

Сьогоднішній період трансформації різних економічних 
систем не йде до якогось зразка або типу системи, швидше за 
все, відбувається дифузія різних систем. Такий процес носить 
тривалий і болісний характер. Саме тому і виникає спочатку 
криза елементів системи, за нею йде порушення функціону-
вання економічної системи, а це веде до порушення економіч-
ної безпеки. Ринкова економічна система протягом останнього 
часу корінним чином видозмінилася. У зв’язку зі зростаючою 
глобалізацією ключовим моментом є зміщення мікро- і макроз-
мін, які змінюють усю світову економічну систему, виходячи за 
рамки держави.

Без сумніву, економічна система з часом видозмінюється. 
«Процес економічної еволюції на макрорівні, – стверджує 
В. Маєвський, – полягає в переході від одного технологічного 

устрою до іншого, який супроводжується зростанням масшта-
бів виробництва, продуктивністю праці, ускладненням госпо-
дарських зв’язків і відносин» [11, с. 5]. Як стверджував Г. Клей-
нер, «самі системи розрізняються рівнем їх розвитку, а також 
типом економічної влади і формами її здійснення і тим, яке 
місце в системі цінностей цього суспільства займає економічна 
діяльність» [12, с. 11]. Українські вчені Ю. Петруня та О. Іва-
шина розмежовують три типи економічних систем залежно від 
співвідношення ринкового та державного регулювання, а також 
відповідним чином визначають умови трансформації систем 
[13, с. 35–36].

Одним з головних критеріїв виживання будь-якої економіч-
ної системи є її стабільний стан, який досягається за рахунок 
стійкості позицій, які займають елементи цієї системи, зокрема 
влада як вагомий елемент системи.

Економічна система, знаходячись в постійному русі, від-
чуває на собі дію різних зовнішніх та внутрішніх факторів і, 
відповідно, постійно змінюється. Аналіз економічної системи в 
русі, а саме в такому стані вона завжди і знаходиться, дає змогу 
виявити й оцінити, скласти істинну характеристику, розкрити 
властивості системи, визначити, як вона розвивається. В. Боро-
дянський акцентує увагу на тому, що Україна, ставши на шлях 
трансформації економічної системи, має врахувати те, що на 
процеси трансформації накладаються два види взаємопов’яза-
них загальносвітових трансформаційних тенденцій, а саме гло-
балізація та інформатизація [14, с. 34].

Удосконалення та розвиток економічної системи повинні 
здійснюватися за допомогою збереження її цілісності і забез-
печення динамічної рівноваги всіх її елементів. Звичайно, що 
характеристикою розвитку будь-якої системи є безповорот-
ність, яка виражається в певних змінах її спрямованості.

Якщо класики і неокласики вважають, що економічна 
система – це самоналагоджувальний механізм, то кейнсіанська 
школа заперечує існування саморегульованої функції еконо-
мічної системи. Кейнсіанці визнають, що розвиток економічної 
системи стикається із суперечностями, які не можуть бути сти-
хійно подолані, а головними з них вважають кризи надвиробни-
цтва і масове «вимушене» безробіття. В основі кейнсіанського 
аналізу лежить дослідження динаміки процесу суспільного 
відтворення на основі виявлення структурних і функціональ-
них залежностей між окремими параметрами та агрегованими 
показниками економічної системи загалом.

Для того щоб реалізовувати той або інший варіант інсти-
туційного розвитку будь-якої соціально-економічної системи, 
необхідно перш за все провести аналіз цих варіантів, який 
може припускати, власне, реалізацію варіанта інституційного 
розвитку.

Рис. 1. Взаємозв’язок економічної системи з іншими системами
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Висновки. Аналіз теоретичних основ дослідження інсти-
туційних взаємодій дав змогу визначитися з методологією та 
теоретичною платформою функціонування інститутів в про-
цесі трансформації економічних відносин. Проведений у статті 
аналіз забезпечив подальший розвиток інституційної теорії.

У статті зазначено, що основою дослідження є трансфор-
мація від одного типу економічної системи до іншого, а не 
трансформаційні зміни у формі вдосконалення тієї ж системи. 
Тут відбуваються більш глибокі, кардинальні трансформації, 
які приводять до серйозних економічних змін всіх складових 
системи від способу розподілу ресурсів, відносин власності до 
типу відтворення та моделі мотивації, цілей і засобів економіч-
ного розвитку, інститутів і права.

Трансформація економічної системи передбачає тран-
сформацію соціально-економічних інститутів. Трансформація 
інститутів супроводжується змінами структури економічної 
системи і зв’язків між її елементами, до того ж будь-які зміни 
взаємопов’язані.

Подальше вдосконалення інституційних механізмів відбу-
вається з метою впорядкування взаємозв’язків різних суб’єктів 
економічної діяльності.
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Гриненко А.Ю. Особенности функционирования 
экономической системы, ее взаимосвязь с внешней 
средой в условиях постоянной трансформации

Аннотация. В статье рассмотрены, а также проа-
нализированы основные международные и отечествен-
ные методические подходы к определению сущности 
системы, заданной определенными параметрами, а ее 
трансформационное состояние должно быть опреде-
лено как по направлению, так и по конечным целям. 
Определено, что основной проблемой существования 
экономической системы является определение ее гра-
ниц в количественном и качественном выражении, а 
любое изменение в самой системе происходит за счет 
внешних или внутренних факторов, которые влияют на 
характер связей между элементами системы, что нахо-
дят свое отражение в показателях этой системы.

Ключевые слова: система, экономическая система, 
трансформация, факторы системы, институты, транзи-
тивное состояние, либеральная экономика, экономиче-
ская эволюция, элементы системы.

Grinenko A.Yu. Features of the functioning of the 
economic system, its interconnection with the external 
environment in conditions of constant transformation

Summary. The article considers and analyses the main 
international and domestic methodological approaches to 
the determination of the essence of the system specified by 
certain parameters, and its transformation state should be 
determined both for the direction and for the final goals. 
It is determined that the main problem of the existence of 
the economic system is the definition of its boundaries in 
quantitative and qualitative terms, and any changes in the 
system itself occur due to external or internal factors, which 
affect the nature of links between the system elements and 
are reflected in indicators of this system.

Keywords: system, economic system, transformation, 
system factors, institutions, transitive status, liberal econo-
my, economic evolution, elements of the system.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ  
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО РЕФОРМУВАННЯ

Анотація. У статті розглянуто характерні особли-
вості інституціональних змін, фактори їх активізації. 
Згруповано інституціональні зміни залежно від чинни-
ків, що їх зумовлюють, та охарактеризовано механізм 
інституціональних змін через концепцію панархічних 
зв`язків адаптивного циклу. Визначено особливості 
сучасного середовища інституціонального реформу-
вання, що вимагають упровадження принципів гнуч-
кого управління. Обґрунтовано, зважаючи на функцію 
держави як інституціонального новатора, необхідність 
упровадження принципів гнучкого управління під час 
розроблення та реалізації стратегії інституціонального 
реформування в Україні.

Ключові слова: інститут, інституціональні зміни, 
інституціональний вибір, дизруптивні впливи, інститу-
ціональні реформи.

Постановка проблеми. Спроба розібратися в економіч-
них, політичних і соціальних змінах (при тому, що неможливо 
вивчати зміни в одній із цих сфер у відриві від інших) вима-
гає фундаментальної перебудови способу мислення. Як зазна-
чив Д. Норт, інститути – ключ до розуміння економіки, тому 
що вони створюють структуру економічних стимулів. Еволю-
ція людського суспільства зумовлюється уявленнями гравців; 
вибір здійснюється у світлі цих уявлень із наміром домогтися 
результатів, що знижують невизначеність, з якою стикаються 
організації – політичні, економічні і соціальні, – переслідуючи 
свої цілі, в інституціональному каркасі, який задає продуману 
стимулюючу систему суспільства [4, с. 7]. 

Усвідомлення того, що інститути є ключем до розуміння 
взаємин між усіма суб'єктами економічної системи, а інститу-
ціональні зміни зумовлюють напрям її розвитку, є визначаль-
ною тенденцією сьогодення. Особливої актуальності ці позиції 
набули в Україні, коли триває реформування інституціональної 
системи не тільки економіки, а й суспільства у цілому. Попри 
чверть століття реформ система інститутів в Україні не набула 
траєкторії ефективного функціонування, яке б забезпечувало 
стабільність соціально-економічного розвитку та зростання 
добробуту населення, що вимагає подальших швидких та зміс-
товних змін.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В економічній 
теорії дослідження проблематики інституціональних змін та 
формування інституціональної структури економіки активізува-
лися у 80–90-ті роки XX ст., коли процеси у світовій економіці 
змусили замислитися про важливість інститутів для економіч-
ного розвитку, особливо в країнах, де почався перехід від пла-
нової до ринкової економіки, хоча концептуальні засади інсти-
туціонального підходу закладено століття назад. Започаткували 
й очолили теоретичні напрями досліджень представники «ста-
рого» інституціоналізму: Т. Веблен (теорія бездіяльного класу), 
Дж. Коммонс (теорія справедливої вартості), У. Мітчелл (теорія 

економічних циклів), У. Гамільтон (концепція інституціональної 
економічної політики). Представники «нового» інституціона-
лізму – Дж. Гелбрейт (теоріяї постіндустріального суспільства та 
«техноструктури»), Дж. Б‘юкенен і Г. Таллок (теорія суспільного 
вибору), В. Ваненберг (конституційна економіка), А. Гершенкрон 
(теорія ешелонів розвитку капіталізму) – зосередили увагу на 
визначенні меж, форм і засобів державного регулювання еконо-
міки, вперше поставили проблеми недосконалості інструментів 
ринкового саморегулювання та обмеженої раціональності ринку. 
Особливу увагу інституціональним змінам приділяли представ-
ники неоінституціоналізму: Р. Коуз (теорії трансакційних витрат, 
прав власності й контрактної економіки), А. Алчіан, Г. Демсец, 
С. Пейович, М. Йенсен (теорія прав власності), Д. Норт (теорія 
держави), С. Вінтер і Р. Нельсон (еволюційна інституціональна 
теорія), З. Чен (нова економічна історія), Й. Макніл і Дж. Стігліц 
(теорія оптимального контракту). 

Проблематика дослідження інституціональних змін сьо-
годні охоплює цілу низку питань: коли інституціональні 
зміни є результатом спонтанного інституціонального процесу, 
а коли – результатом цілеспрямованого інституціонального 
дизайну; зв‘язок між формальними і неформальними інститу-
тами; чинники, що впливають на швидкість інституціональних 
змін; роль політики і колективних дій; роль екзогенних та ендо-
генних чинників як драйверів інституціональних змін; джерела 
інституціональної інерції та незмінності інститутів у часі; про-
блеми інституціонального вибору та формування інституціо-
нальної рівноваги за наявності кількох можливостей; значення 
історії для інституціонального розвитку.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Попри значний теоретичний доробок теорії інституціо-
нальних змін та практичний досвід інституціонального рефор-
мування у колишніх постсоціалістичних країнах існує нагальна 
потреба подальшого дослідження реалізації інституціональних 
змін, зумовлена швидким наростанням дизруптивних впливів 
та розгортанням четвертої науково-технічної революції, яка 
змінює не тільки технологічний базис виробництва, а й вису-
ває нові вимоги до соціально-економічних відносин та системи 
управління. 

Мета статті полягає у дослідженні теоретичних аспектів 
інституціональних змін економіки з позицій еволюційного під-
ходу і свідомого конструювання та виявлення особливостей 
сучасного етапу інституціонального реформування економіч-
них систем.

Виклад основного матеріалу дослідження. Розуміння 
інституціональних змін вимагає визначення категорії «інсти-
тут». Узагальнюючи різноманітні підходи, можна виділити 
основні позиції: інститут визначає й являє собою установле-
ний соціальний порядок (становище та взаємовідносини, які є 
визначальними для акторів (індивідів або колективів) у певній 
сфері, їх права та обов‘язки відносно один одного, доступ до 
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та контроль над ресурсами); інститут організовує, координує 
і регулює соціальну взаємодію у конкретній сфері (сферах); 
інститут забезпечує нормативний базис відповідної поведінки 
в певній інституціональній сфері (ролі учасників); комплекс 
правил забезпечує когнітивну основу агентів соціальної взає-
модії стосовно інтерпретації, розуміння і змісту того, що відбу-
вається; інститут забезпечує стрижневі цінності, норми і пере-
конання, які приписуються нормативним дискурсам; інститут 
визначає комплекс потенційної нормативної рівноваги, яка 
функціонує як координаційна точка [10, с. 117]. Відповідно, 
інституціональні зміни – зміни базових або інших інститутів 
під впливом різноманітних факторів. 

Сьогодні немає єдиної загальновизнаної теорії інституціо-
нальних змін, яка би пояснювала всю множину факторі, резуль-
тати та особливості інституціональних змін. Її формує низка 
різноманітних концепцій, які залежно від факторів, що спону-
кають зміни, можна об‘єднати в три групи: 1) інституціональні 
зміни на основі економічної ефективності. Основна ідея поля-
гає в економії трансакційних витрат; 2) інституціональні зміни 
на основі розподільно-контрактних процесів. Основна ідея – 
кожен стратегічний актор у тій чи іншій ситуації має різні інте-
реси і владу, що спонукає акторів до участі в конфліктах інте-
ресів. Щоб вирішити цей конфлікт, актори намагаються знайти 
якесь рішення відповідно до владних ресурсів, які вони мають; 
3) інституціональні зміни, що базуються на теорії суспільного 
вибору. Основний акцент робиться на роль уряду в зміні або 
створенні інститутів, відповідно, уряд та політикум виступа-
ють рушійними силами та центральними агентами змін [14]. 

Інституціональні зміни можуть носити як ендогенний, так і 
екзогенний характер. Ендогенні інституціональні зміни пов‘я-
зані з еволюцією поведінкових стереотипів та системи ціннос-
тей, розвитком організацій або, в широкому розумінні, груп 
інтересів. Екзогенні інституціональні зміни особливо пов‘язані 
з імпортом інститутів, можуть змінити сформовану структуру 
стимулів, що, руйнуючи звичні соціальні зв‘язки, може призве-
сти до нестабільності.

Механізм інституціональних змін можна 
описати за допомогою концепції панархічних 
взаємозв‘язків адаптивного циклу К. Хол-
лінга, одного з концептуальних засновників 
екологічної економіки (рис. 1).

Адаптивний потенціал, тобто пружність 
системи, міра її вразливості відносно неспо-
діваних або непередбачуваних потрясінь, є 
властивістю, протилежною вразливості сис-
теми. К. Холлінг визначив панархію як здо-
рову систему, що може винаходити й експере-
ментувати, отримуючи вигоду з винаходів, які 
створюють можливості, будучи захищеною 
від таких, які дестабілізують у силу своєї при-
роди або надмірної ейфорії. Кожен рівень сис-
теми має право працювати у своєму власному 
темпі, захищений від верхніх повільніших 
але більших рівнів, які активізувалися знизу 
швидше з меншими циклами інновацій, тому 
вся панархія є одночасно процесом креатив-
ності і збереження. К. Холлінг визначив, що 
з'єднання, які мають вирішальне значення у 
створенні та підтримці адаптаційного потен-
ціалу, формуються між різними рівнями адап-
таційного циклу й існують у вигляді: 

– знизу-вверх (збурення) – може призвести до критичної 
зміни в одному циклі до каскаду змін у більш широкому і більш 
повільному; 

– зверху-вниз (запам‘ятовування) – сприяє оновленню, 
спираючись на потенціал, який накопичено і збережено в біль-
шому і повільнішому циклі.

Для інститутів ці рівні та швидкість відображають інститу-
ціональну структуру, наприклад за Е. Остром відповідно опе-
ративні правила, правила колективного вибору і конституційні 
норми [15]; для економіки – індивідуальні переваги, ринки і 
соціальні інститути.

Інституціональні зміни й управління стають визначальними 
факторами економічних змін, які становлять сутність економіч-
ного розвитку. Ці процеси, впливаючи на економічну систему, 
можуть змінювати напрям її руху, рівень різноманітності, а отже, 
складності, визначати часові характеристики різних етапів роз-
витку. Економічна система в кожний момент часу характеризу-
ється набором інститутів, неоднакових, а часом і протилежних за 
своїм впливом на економічний розвиток. Одні сприяють нарос-
танню складності та гнучкості системи, інші – стримують зміни 
й закріплюють наявний стан, ще інші залишаються, по суті, 
нейтральними. Очевидно, що інституціональне різноманіття не 
вичерпується тільки лише розподілом за ознакою формальності. 
Набагато більш важливим критерієм класифікації з погляду дов-
гострокового економічного розвитку є гнучкість інститутів, їх 
здатність (або нездатність) підтримувати високі та стійкі темпи 
зростання, розширювати (або звужувати) можливості реалізації 
для всіх економічних суб'єктів. Вибір траєкторії розвитку, яку 
колективно здійснюють соціальні групи та цивілізації у взаємодії 
одне з одним у точці біфуркації, можна визначити як інституціо-
нальний вибір, що визначає напрями та способи інституціональ-
них реформ: інституціональна трансплантація; інституціональні 
інновації; інституціональна імітація.

Інституціональний вибір – це така зміна формальних 
і неформальних правил, а також способів та ефективності 

 
Рис. 1. Механізм інституціональних змін

Джерело: побудовано автором на основі [13, с. 398]
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примусу до виконання правил і обмежень, коли вибирається 
якийсь один кращий варіант із декількох потенційно можли-
вих. Поняття «інституціональний вибір» практично зливається 
із поняттям інституціональної інновації, оскільки навряд чи є 
хоч одна соціально-економічна проблема, яку можна вирішити 
одним-єдиним способом [5, с. 17]. Отже, соціально-економіч-
ний розвиток визначається тим, наскільки ефективним є набір 
(пакет) інститутів.

Інституціональний вибір пов‘язаний із ринком інститутів. 
Поняття ринку інститутів було сформульовано С. Пейови-
чем [16]. Він визначив «ринок інститутів як процес, що дає 
змогу індивідам вибирати правила гри в їх співтоваристві. За 
допомогою своїх добровільних взаємодій індивіди оцінюють 
наявні правила, визначають і перевіряють придатність нових. 
Найважливішою функцією конкурентного ринку виступає 
заохочення інституціональних інновацій і форм адаптив-
ної поведінки». Ринок інститутів як функціональний про-
стір (комунікаційний у першу чергу), на якому відбуваються 
обміни і укладаються угоди, виступає механізмом реалізації 
інституціональних змін [7]. 

Щодо суб‘єктів економічної системи, учасників ринку, 
зустрічаючи нові формальні правила, вони дотримуються трьох 
можливих стратегій, як слушно визначив А. Хіршман: «голос», 
«лояльність» або «вихід» [12]. Стратегія «голосу» передбачає 
активну протидію новому правилу. Стратегія «лояльності» 
визначає або активну підтримку учасниками ринку нового пра-
вила, або погодження слідувати йому у своїх ділових практи-
ках. Разом із тим між силами активної протидії та підтримки 
завжди є нейтральні сили, які здебільшого становлять біль-
шість учасників процесу. Нейтральність більшості учасників 
процесу зумовлюється тим, що або нове правило стосується 
їхніх інтересів або вони вибирають стратегію виходу. У разі 
вибору стратегії «вихід» учасники ринку не протестують проти 
нових порядків, вони їх просто обходять або деформалізують 
нові правила, вмонтовуючи їх у наявні ділові схеми. Наслідком 
такого «нейтралітету» є часткове вимивання або підрив фор-
мального інституту. Однак якщо вдається викликати лояльність 
нейтральних сил, то новий інститут долає бар'єр більшості.

Теорії еволюційних інституціональних змін (динамічні) 
розглядають нові інституціональні форми як такі, що виника-
ють спонтанно або через свідоме конструювання, проходять 
децентралізований процес відбору шляхом конкуренції з аль-
тернативними інститутами. Інститути, що виявляться успіш-
ними в процесі відбору, поширюються шляхом імітації або 
реплікації, тоді як невдалі інститути відмирають. У результаті 
у цілому інституціональні зміни відбуваються «спонтанно», 
швидше через неузгоджені вибори багатьох агентів ніж центра-
лізовано і скоординовано.

Еволюційний та конструктивний підхід до інституціональ-
них змін є актуальним в певних умовах, оскільки в реальному 
світі еволюційні процеси змін та їх конструювання протіка-
ють паралельно і їх важко розділити. Наприклад, поштовхом 
до спроб цілеспрямовано запровадити інституціональні зміни 
можуть бути поступові зміни параметрів, переконань, знань, 
які є результатом спонтанної еволюції наявних інститутів у 
часі, однак спроби спеціально розробити й упровадити нові 
інститути наштовхуються на конкуренцію або інші еволюційні 
процеси, які згодом можуть відігравати певну роль у визна-
ченні того, які види інститутів виживають і поширюються.

Дослідження впливу інститутів на економічний розвиток і 
зростання на емпіричних даних різної вибірки країн, проведені 

в роботі відомих учених Д. Асемоглу, С. Джонсона, Д. Робін-
сона, А. Шляйфера, С. Дьянкова та ін., підтверджують, що 
серед найбільш вагомих значимих факторів відмінностей у 
добробуті країн, соціальних груп та індивідів – природно-клі-
матичних, соціокультурних та інституціональних – фундамен-
тальною причиною диференціації рівнів багатства і бідності, 
свободи і залежності є інститути [1].

Інституціональний вибір не гарантує ефективності віді-
браних інститутів. Негативний відбір інститутів характеризує 
фіксацію неефективних станів інститутів чи інституціональної 
структури загалом. Є багато причин, які зумовлюють неефек-
тивність (дисфункціональність) інститутів. Як наголошує відо-
мий вчений О. Сухарєв, такий відбір пов'язаний із тим, що досі 
не вироблено уявлень про ефективність і критерії прийняття 
рішення або мотиви і стимули в результаті економічних й інсти-
туціональних змін, що забезпечують вигоди від фіксації менш 
ефективного інституту, менш ефективної моделі поведінки, яка 
агентам не видається неефективною [8, с. 44]. Причиною може 
стати й неповноцінне грошове забезпечення функціонування 
інституту або системи. Можливості функціональної працездат-
ності різко скорочуються, витрати зростають, інститут зникнути 
не може, просто його функції модифікуються, він стає неефек-
тивним. Однак правила корупційної поведінки, яка офіційно 
визнається пороком сучасного суспільства, навпаки, досить 
ефективні, хоча наявність явища визнається неефективною фор-
мою. Якщо уряди здійснюють витрати на протидію корупційним 
моделям поведінки, а явище не тільки не скорочується, а навіть 
розростається, що фіксується звітністю ООН по різних країнах 
світу, то ці правила й це явище мають стійку форму. Власне, для 
учасників даних моделей такі правила цілком ефективні, вони 
неефективні для офіційної влади, оскільки її фактично підміня-
ють. А підміняють із двох причин: по-перше, знижується ефек-
тивність офіційних інститутів, зростає їх дисфункція, що не дає 
їм змоги функціонувати в колишньому режимі; по-друге, у фік-
сації подібних неефективних станів беруть участь культуроло-
гічні феномени, інерція системи, конкуренція між інститутами, 
стимули й мотиви, закони функціонування бюрократії.

Важливу роль у формуванні та зміні інституціональної 
організації економіки відіграє держава. Проблеми можливостей 
держави реально змінити діючі формальні інститути пов‘язу-
ють із двома питаннями. Перше – розподіл сил у суспільстві 
та на політичній арені (відповідно – розподіл вигод і втрат від 
планованої зміни, які можуть понести певні групи спеціаль-
них інтересів). Друге – величина витрат (не тільки грошових) 
на здійснення необхідної колективної дії, яка може виявитися 
занадто високою для здійснення такої дії, незважаючи на значні 
потенційні вигоди від неї. Держава може як сприяти створенню 
ефективних ринкових інститутів, так і навпаки, формувати 
інституціональну структуру, яка не дає змоги проявитися пере-
вагам конкурентного порядку через монопольну владу та інші 
фактори, що зумовлюють зростання трансакційних витрат. 
Держава ініціює та реалізовує інституціональні зміни через 
інституціональні реформи. Під час інституціонального рефор-
мування відбувається цілеспрямована зміна деякої сукупності 
інститутів, здійснювана агентами, які розробляють і реалізу-
ють план трансформації [6, с. 6]. Слід зауважити, що, з одного 
боку, держава через систему різноманітних державних органів 
із використанням різноманітних механізмів, інструментів, захо-
дів запроваджує інституціональні реформи, а з іншого – інсти-
туціональні передумови мають визначальну роль для реалізації 
державної політики в різних сферах.
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У XX ст. зміна економічних інститутів значною мірою 
ставала результатом реформ, цілеспрямованих заходів різного 
масштабу, що проводяться за певним планом. Реформи гене-
рують потік інституціональних інновацій, частина яких вияв-
ляється здатною до розвитку в їх задуманому варіанті, інша 
частина реалізується у вигляді, малосхожому на початковий 
проект, третя – швидко гине. Інституціональні реформи, як 
правило, поєднують кілька стратегій інституціонального роз-
витку: конструювання (дизайн) інститутів дає можливість їх 
корекції та адаптації у процесі еволюції, однак досить повіль-
ний процес; трансплантація (імпорт) інститутів забезпечує зни-
ження невизначеності (вже відома працездатність інституту та 
її можливі наслідки), але може призвести до екзаптації, атрофії 
інституту, його переродження, відторгнення, активізації аль-
тернативних інститутів (інституціональний конфлікт, інститу-
ціональні пастки). Таким чином, протиріччя між спонтанними 
еволюційними процесами і свідомою зміною інститутів у ході 
економічних реформ можна розглянути в контексті взаємодії 
інститутів (сукупності правил, заснованих на домінуючих цін-
ностях, та механізмів, які забезпечують їх виконання, що фор-
мують у суб‘єктів поведінкові стереотипи) і механізмів регу-
лювання (система владних зв'язків і відносин, що виникають 

у результаті впорядкування господарських процесів у рамках 
існуючих організацій) [2, с. 15]. 

З економічного погляду якісні інститути забезпечують два 
бажаних результати: наявність відносно рівного доступу до 
економічних можливостей («умови рівності»), а також належну 
винагороду і захист майнових прав тих, хто надає ресурси. 
Умовами процвітання якісних інститутів, як засвідчує історич-
ний досвід, є економічне середовище, яке не сприяє отриманню 
ренти, і пов'язана із цим наявність належних стримувань і про-
тиваг щодо тих, кому належить політична влада.

Попередній період розвитку України характеризувався 
значними перетвореннями інституціональної структури кра-
їни та її економічної системи (рис. 2). Однак під час реалі-
зації реформ спостерігалися частковість та незавершений 
характер заходів, процесний, а не результативний підхід, 
відсутність спадковості реформування (часта зміна виконав-
чої влади – 20 урядів за 26 років), що зумовило появу нее-
фективних інститутів, низьку їх комплементарність, дис-
функціональнійсть та виникнення інституціональних пасток. 
В Україні не відбулося чіткого розмежування між економіч-
ними інтересами приватного капіталу, бюрократичною при-
родою держави та суспільними інтересами. За відсутності 

Рис. 2. Елементи інституціональних реформ в Україні
Джерело: складено автором
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перевірених часом політичних інститутів, загальноприйнятих 
способів збереження політичної спадковості, а також норм 
розподілу владних компетенцій та матеріальних благ між різ-
норідними групами держава стала ареною боротьби між елі-
тами, кланами та олігархами. Особливістю інституціональних 
змін в Україні стала неформальна інституціоналізація як про-
цес гармонізації формальних правил із неформальними прак-
тиками вітчизняних представників політичних і бізнес-еліт, 
що виявляється в інформалізації владних відносин та слабкій 
дієвості законодавства, низькій якості політичних інститутів, 
невисокій передбачуваності та прозорості процесу прийняття 
рішень владними структурами, збереженні традицій значного 
державного патерналізму, невідповідності потреб і можливо-
стей щодо їх задоволення.  

Такий стан в економіці та державі у цілому показує, що 
напрями, які потребують інституціональних реформ, і сьогодні 
залишаються тими ж, але середовище й можливості адаптації 
суттєво відрізняються.

Реалізація інституціональних реформ вимагає враховувати 
новітні тенденції розвитку економічних систем і світового 
господарства у цілому, які значно змінюють умови, напрями та 
можливості модернізації управління. Це передусім все стосу-
ється урахування розгортання четвертої промислової револю-
ції, яка змінює зміст, умови та структуру суспільного відтво-
рення та зростаючої цифровізації усіх сфер життєдіяльності 
людини.

Четверта промислова революція привносить принципові 
зміни. Її унікальність, окрім темпів розвитку і широкого охо-
плення, полягає у зростаючій гармонізації та інтеграції вели-
кої кількості різних наукових дисциплін і відкриттів. Усі нові 
досягнення мають одну загальну особливість: вони ефективно 
використовують усепроникаючу силу цифрових та інформа-
ційних технологій. Сьогодні Інтернет, біороботи, біотехнології, 
штучний інтелект відкривають безмежні можливості для появи 
якісно нових продуктів і послуг. Це означає злиття технологій, 
які розмивають кордони між фізичною, цифровою і біологіч-
ною сферами, та створює так звані дизруптивні впливи.

Як зауважив колишній виконавчий директор Світового 
банку М. Наім, «у XXI столітті владу простіше отримати, але 
важче використовувати і легше втратити… Зрозуміти, як влада 
втрачає цінність, і мужньо зустріти випробування та труд-
нощі, які тягне за собою цей процес, життєво необхідно для 
того, щоб розібратися у ключових тенденціях, що змінюють 
світ» [3, с. 19]. Такі зміни в системі стратегічного і тактичного 
управління ураховуються гнучкою методологією управління 
з урахуванням дизруптивних впливів (табл. 1). Дизруптив-
ний вплив визначається, коли умови зовнішнього середовища 
настільки змінилися, що втрачається адаптивність більшості 
систем, індивідів, а переваги набувають процеси з крайніми 
відхиленнями від середньої норми. Саме ці відхилення і віді-
грають адаптивну роль у нових умовах. Такий вплив сьогодні й 
становлять розвиток нових технологій та цифровізація життє-
діяльності суспільства.

Зазначені тенденції зумовили трансформацію процесів 
управління. Публічна політика нині залежить від здатності дер-
жави управляти величезною кількістю інформації і реагувати 
на швидкі зміни ситуації та нові виклики.

Усе це визначає напрями змін під час розроблення стратегій 
управління та реформування національної економіки [9, с. 31]:

– використання цифрових технологій дасть змогу краще 
здійснювати управління. Більш інтенсивне й інноваційне вико-

ристання веб-технологій може допомогти державним адмі-
ністраціям модернізувати свої структури і функції для поліп-
шення загальної результативності, починаючи від зміцнення 
процесів електронного управління до більшої прозорості, від-
повідальності та інклюзивності у відносинах між урядом і гро-
мадянами;

– влада під впливом промислової революції часто пере-
ходить від держави до недержавних суб'єктів, а також від орга-
нізованих установ до мереж із більш вільним устроєм. Нові 
технології та соціальні угрупування і взаємодії, які вони забез-
печують, дають змогу практично будь-кому впливати на ситуа-
цію способами, про які неможливо було б подумати ще кілька 
років тому;

– центральна роль урядів у проведенні політики буде 
зменшуватися внаслідок зростання конкуренції, перерозподілу 
і децентралізації влади, що стало можливим завдяки новим 
технологіям. Усе частіше уряди будуть розглядатися як центри 
з обслуговування населення, які оцінюються за їх здатністю 
постачати розширений перелік найбільш ефективним і індиві-
дуалізованим способом;

– збільшення адаптаційних можливостей урядів для вра-
хування експоненціального зростання дизруптивних змін через 
збільшення прозорості роботи та ефективності; 

– законодавче регулювання буде грати вирішальну роль в 
ухваленні та поширенні нових технологій. Однак уряди будуть 
змушені змінити свій підхід що розроблення, перегляду і вико-
нання нормативно-правових актів. У «старому світі» у осіб, що 
приймають рішення, було достатньо часу на вивчення конкрет-
ного питання та підготовку необхідної реакції або відповідної 
нормативної бази. Весь процес, як правило, мав лінійний і 
механічний характер і був збудований у суворій відповідності 
з ієрархічним підходом (зверху вниз). Через цілу низку причин 
таке більше неможливо;

– сучасні політичні, законодавчі та регулюючі органи 
часто відчувають, що події застають їх зненацька і що вони не 
в змозі встигати за швидкістю технологічних змін і відповідати 
значущості їх наслідків. Цілодобовий цикл надходження новин 
тисне на лідерів, змушуючи їх негайно давати коментарі або 
приймати ті чи інші дії, у результаті чого у них виявляється 
менше часу на продуману, принципову і ретельно прораховану 
реакцію. Існує реальна небезпека втратити контроль над важ-
ливими процесами, особливо в умовах світової системи, що 
включає у себе майже дві сотні незалежних держав і тисячі різ-
них культур і мов.

Висновки. Різноманітність концепцій у рамках теорії інсти-
туціональних змін обґрунтовує низку чинників ендогенного 
та екзогенного характеру, які спричиняють інституціональні 
зміни двох типів (інституціоналізацію та внутрішній розвиток 
інституту). До таких чинників можна віднести: технологічні 
інновації; зміни відносних цін на ресурси, що спричиняють 
зміни в їх розподілі; зміни у взаємовідносинах формальних і 
неформальних інститутів; зміни в очікуваннях економічних 
акторів, що зумовлюють зміни стимулів та мотивів поведінки; 
зміни в перевагах акторів та груп інтересів. 

Модернізація як процес трансформації типу поведінки 
економічних суб'єктів (у тому числі й держави) спрямована 
на якісні прогресивні зміни наявних інституціональних форм. 
Роль держави в модернізації економічної системи полягає у 
вирішенні протиріч у процесі зміни інституціональної струк-
тури шляхом здійснення інституціональних змін (залежності 
від характеру впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на еконо-



29

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

мічну систему) і виключення нецільового використання інсти-
тутів (екзаптація та еклектизм).

Сучасні інституціональні дослідження не пропонують уні-
версальних рецептів прискорення дієвості інституціональних 
реформ, особливо з урахуванням особливостей національних 
умов. Однак слід брати до уваги висновки, зроблені на основі 
аналізу інституціональних реформ різних країн щодо їх стратегії: 
як правило, немає необхідності в універсальній та всеохоплюю-
чій реформі інститутів. Стратегія реформ має бути сконцентро-
вана на певному наборі ключових інституціональних обмежень 
(binding constraints); одних і тих же цілей можна досягти за допо-
могою різних інституціональних рішень. Імпорт інститутів слід 
балансувати з їх ретельною адаптацією до місцевих умов; ура-
ховуючи вихідні умови і місцеві традиції, реформатори повинні 
бути готові до інституціонального експериментування, а також 
до корекції своєї політики на основі ретельного моніторингу та 
оцінки фактичних результатів проведених реформ. Це перед-
бачає високі вимоги до прозорості та ефективності процесу 
прийняття урядових рішень щодо стратегії і тактики реформ; 
важливо приділити адекватну увагу зміцненню інститутів, що 
забезпечують стійкість економіки до зовнішніх шоків, таких 

Таблиця 1
Принципи гнучкого управління в епоху дизруптивних (disruptive) впливів

Сфера 
застосування Зміст

Ринок праці Цифрові технології та глобальна комунікаційна інфраструктура суттєво змінюють традиційні уявлення про 
роботу і про оплату, сприяючи появі нових типів робіт, що відрізняються надзвичайною гнучкістю і по своїй суті 
носять тимчасовий характер (так звана «економіка на вимогу»). Тоді як ці нові робочі місця дають змогу людям 
насолоджуватися більш гнучким робочим графіком і, можливо, дадуть початок абсолютно новій хвилі інновацій на 
ринку праці, вони також створюють серйозні проблеми в зв'язку з більш низьким ступенем захищеності в контексті 
«економіки на вимогу», де кожен працівник, по суті, стає підрядником, більше не мають можливості скористатися 
вигодами надійного і багаторічного працевлаштування.

Гроші та 
оподаткування

«Економіка на вимогу» також створює серйозні проблеми, що стосуються збору податків, оскільки працівникам 
виявляється набагато простіше і вигідніше працювати нелегально. У той час як цифрові платіжні системи роблять 
операції і мікротранзакції більш прозорими, сьогодні виникають нові децентралізовані системи оплати, які здатні 
значною мірою перешкоджати державній владі та приватним структурам простежити походження і визначити 
призначення таких операцій.

Відповідальність і 
захист

Система надання державою монопольних прав (наприклад, служба таксі, медична система) вже давно виправдала 
себе тим, що деякі види професій підвищеного ризику вимагають більш високого ступеня контролю і повинні 
виконуватися тільки ліцензованими спеціалістами так, щоб забезпечити належну безпеку і захисту прав споживачів. 
Багато із цих наданих державою монополій нині відчувають дизруптивний вплив із боку технологічних досягнень, 
які дають змогу людям взаємодіяти один з одним (P2P), а також із боку нових посередників, які займаються 
координацією таких рівних учасників та сприяють їх взаємодії.

Безпека і 
недоторканність 
приватного життя

Правила, що стосуються отримання, обробки та перепродажу персональних даних, не завжди чітко специфіковані. 
Сукупність великих наборів даних дає змогу великим онлайн-операторам шляхом висновків отримати більше 
інформації, ніж насправді надають (в явній або неявній формі) користувачі. Складання профілів користувачів через 
аналіз великих даних і методів логічного висновку відкриває шляхи для нових, набагато більш персоналізованих, таких, 
що відповідають конкретним запитам послуг, які будуть корисні користувачам і споживачам. Але при цьому також 
виникають серйозні виклики, коли справа стосується недоторканності приватного життя користувача і незалежності 
індивіда. У зв'язку із цим зростає занепокоєння з приводу кіберзлочинності і викрадення особистих даних.  

Доступність та  
інклюзивність

Розширення охоплення цифровими технологіями різних сфер життєдіяльності вимагає від влади врахування 
їх потенціалу. Владні органи не тільки повинні прийняти новітні технології, щоб оптимізувати свої внутрішні 
операції, але також повинні заохочувати і підтримувати їх розповсюдження. Проблема цифрової ізоляції (або 
цифрового бар'єру) стає все більш актуальною.

Несиметричний  
розподіл влади

У сучасному інформаційному суспільстві асиметрія інформації може призвести до значної асиметрії влади, оскільки 
той, хто має знання щодо використання цієї технології, також має силу це зробити. Сьогодні суб'єкт із правами 
суперкористувача майже всемогутній. Проте з огляду складність засвоєння повною мірою потенційні і приховані 
технічні аспекти сучасних технологій, потрібно розуміти, що може посилюватися нерівність між людьми технічно 
грамотними, які розуміють і контролюють ці технології, і людьми менш обізнаними, які є пасивними споживачами 
технологій, не володіючи їх розумінням.

Джерело: складено автором за [11]

як верховенство права, демократія, система участі, соціального 
захисту та консультативні механізми.

Стратегічним завданням сучасного етапу реформування 
в Україні має бути побудова ефективної системи управління 
на всіх рівнях, визначення нових ролей різних управлінських 
рівнів, яке передбачає оптимальне поєднання самостійності 
регіонів, насамперед у сфері вирішення повсякденних питань 
місцевого (регіонального) розвитку та координуючої, стимулю-
ючої ролі центру (що представляє інтереси суспільства, країни 
у цілому), а також закріплення нових засад взаємодії держави 
і суспільства за принципом колаборації потрійної спіралі «дер-
жава – бізнес – громадянське суспільство». При цьому колабо-
рація має конструктивне трактування як «процес формальних 
і неформальних узгоджень між автономними гравцями, у ході 
якого вони створюють правила й організації для регулювання 
своїх взаємодій і напрямів діяльності або вирішують об‘єд-
нуючі завдання» [17, с. 23]. Це зумовлює необхідність запро-
вадження принципів гнучкого публічного інституціонального 
управління під час розроблення та реалізації програм розвитку 
для забезпечення адаптаційних можливостей реагувати на 
виклики мінливого середовища.
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Поченчук Г.М. Теоретические аспекты 
институционального реформирования

Аннотация. В статье рассмотрены характерные 
особенности институциональных изменений, факторы 
их активизации. Сгруппированы институциональные 
изменения в зависимости от факторов, которые обу-
словливают и характеризуют механизм институцио-
нальных изменений через концепцию панархичных 
связей адаптивного цикла. Определены особенности 
современной среды институционального реформирова-
ния, требующие внедрения принципов гибкого управ-
ления. Обоснована, учитывая функцию государства как 
институционального новатора, необходимость внедре-
ния принципов гибкого управления при разработке и 
реализации стратегии институционального реформиро-
вания в Украине.

Ключевые слова: институт, институциональные 
изменения, институциональный выбор, дизруптивное 
влияние, институциональные реформы.

Pochenchuk G.M. Teoretical aspects of institutional 
reform

Summary. The article deals with the characteristic 
features of institutional changes, factors of their activa-
tion. Institutional changes are grouped, depending on the 
factors causing them, and the mechanism of institutional 
changes is described through the concept of the panarchic 
links of the adaptive cycle. The peculiarities of the modern 
environment of institutional reform, which require imple-
mentation of the principles of flexible management, are 
determined. It is substantiated, considering the function of 
the state as an institutional innovator, the need to imple-
ment the principles of flexible governance in the design 
and implementation of the institutional reform strategy in 
Ukraine.

Keywords: institution, institutional changes, institu-
tional choice, disruptive influences, institutional reforms.
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ФОРМИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ  
ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Анотація. У статті розглянуто форми комерціалі-
зації високотехнологічної продукції, що набули най-
більшого поширення у практичному вимірі; визначе-
но структурні елементи ринку високотехнологічної 
продукції та рівні їх взаємодії; подано деталізовану 
класифікацію основних галузей виробництва та інди-
каторів ефективності ринку високотехнологічної про-
дукції із застосуванням сучасних практик відповідних 
розвинутих держав та міжнародних економічних орга-
нізацій; висвітлено подальші перспективи модифікації 
структурних компонентів ринку на базі синергетич-
ного підходу.

Ключові слова: комерціалізація, міжнародне еконо-
мічне співробітництво (МЕС), трансфер технологій, ви-
сокі технології, високотехнологічна продукція, послуги 
у сфері високотехнологічної продукції, науково-техніч-
ний обмін, науково-дослідні та дослідно-конструктор-
ські роботи (НДДКР), СВТ (середньо- та високотехно-
логічні галузі), технологія.

Постановка проблеми. Формування світового ринку висо-
котехнологічної продукції у другій половині ХХ сторіччя стало 
переломним моментом НТР, коли обсяг міжнародних комерцій-
них операцій за технологіями перевищив масштаби їх націо-
нального обміну, що дало змогу виділити міжнародний обмін 
технологіями в окрему форму міжнародних економічних від-
носин. Сьогодні ринок високотехнологічної продукції та тех-
нологій виступає окремим структурним елементом світового 
ринку, характеризується багатогалузевістю, широкою за кіль-
кістю господарюючих суб’єктів кооперацією та має постійну 
висхідну динаміку основних показників, а також високу додану 
вартість реалізованого продукту. З огляду на вищезазначене 
вивчення форм та проявів комерціалізації у сфері високотех-
нологічної продукції дасть можливість залучити Україну до 
створення високотехнологічних продуктів з урахуванням 
напрацьованого досвіду, конкурентних переваг та перспектив 
технологічної конвергенції з Європейським Союзом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням форм 
комерціалізації у сфері інновацій (не високотехнологічної про-
дукції) та форм передачі технології приділили увагу М. Піво-
варов, М. Дідківський, С. Кацура, О. Ляшенко, В. Соловйов, 
О. Андросова, О. Кам’янська та інші науковці.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Незважаючи на значні напрацювання у сфері нау-
ково-технічного обміну, у вітчизняній науковій літературі 
практично відсутня класифікація ринку високотехнологічної 
продукції та форм взаємодії між суб’єктами цього ринку; нато-
мість увагу зосереджено на формах передачі технології, що 
насправді є лише складовою процесу створення продукту на 
початковій стадії виробництва продукту, що є об’єктом товар-
но-грошових відносин між суб’єктами ринку високотехноло-
гічної продукції.

Мета статті полягає в розкритті основних структурних 
елементів ринку високотехнологічної продукції, а саме кла-
сифікації суб’єктів, об’єкта відносин, структури ринку, рівнів 
взаємодії, форм та проявів комерціалізації, основних показни-
ків виробничої діяльності галузі, основних товарних підгруп 
тощо.

Виклад основного матеріалу дослідження. Міжнародний 
ринок технологій є обміном науково-технічними знаннями, а 
саме технологіями, між продавцями і покупцями. Продавець 
(експортер) отримує додатковий засіб отримання доходу, реа-
лізуючи технологію як самостійний продукт. Крім того, він 
отримує можливість подолати різноманітні бар’єри експорту 
товару в матеріальній формі, адже практично відсутні будь-які 
затрати з транспортування продукції, митні витрати мінімізо-
вані або взагалі відсутні. Покупець (імпортер) отримує доступ 
до нововведень високого технічного рівня, що дає йому змогу 
значно скоротити витрати матеріально-технічних ресурсів і 
часу на розробку та впровадження власних науково-дослід-
них і дослідно-конструкторських робіт, скоротити витрати на 
налагодження та випуск на внутрішній ринок продукції, яка 
характеризується високим споживчим попитом. Усе це стало 
підґрунтям інтенсивного розвитку світового ринку технологій.

Перш ніж окреслити основні форми трансферу технологій 
на світовому ринку, надамо коротку характеристику головних 
суб’єктів, що безпосередньо беруть участь у цьому процесі 
(табл. 1). На наш погляд, достатній перелік діючих осіб про-
цесу трансферу технологій відповідно до їх структурних рівнів 
світової економіки надано М. Дідківським [1].

Слід лише зазначити, що динамічний розвиток ринку техно-
логій формує потребу і в таких суб’єктах, як, зокрема, посеред-
ницькі, брокерські фірми, які отримали назву “Industrial Liaison 
Officers” (ILO) (наприклад, найстаріша оксфордська компанія 
“ISIS Innovation” працює на ринку інновацій з 1988 року), 
моніторингові, маркетингові, консалтингові та провайдерські 
агенції, патентні повірені, бюро ліцензійних послуг. Іншими 
словами, інфраструктура міжнародного трансферу технологій 
складна і розгалужена. Перш за все це обумовлене різноманіт-
ністю комерційних форм трансферу технологій.

Найбільш поширеними серед них на міжнародному ринку 
є такі.

1) Закупівля зразків нової техніки. Застосовується з метою 
проведення випробувань різних машин, приладів, виробів, 
матеріалів, зіставлення їх з вітчизняними аналогами і за необ-
хідності доопрацювання останніх до рівня передових зарубіж-
них зразків. Іншою метою покупки зразків може бути їх копію-
вання для створення власного виробництва.

2) Імпорт нової техніки у виробничих цілях, що широко 
поширений у зовнішньоекономічних відносинах між країнами. 
Така форма обміну дає змогу швидко одержувати і використо-
вувати передову наукоємну техніку. Однак її закупівля пов’я-
зана зі значними витратами коштів, крім того, досить складно 
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Таблиця 1
Суб’єкти трансферу технологій

Мікрорівень Університети та наукові заклади, бізнес-центри, венчурні фірми, окремі інноватори, на частку яких припадає до 
2/3 світового обсягу «чистих» новацій.

Мезорівень ТНК та МНК, національні компанії та науково-технічні комплекси (дослідницькі, технологічні парки тощо), які є 
утримувачами патентів та забезпечують комерційну і виробничу реалізацію до 2/3 світового обсягу інновацій.

Макрорівень Держави і національні науково-технічні системи, роль яких в еволюції цього ринку є визначальною.
Мегарівень Міждержавні утворення та інтеграційні угрупування, в межах яких зусилля зосереджуються на окремих ключових 

напрямах НТР.
Метарівень Міжнародні організації, насамперед системи ООН, серед численних функцій яких особливо слід вирізнити технічне 

сприяння країнам, що розвиваються (некомерційна дифузія технологій), а також формування світового ринку 
екологічно безпечних технологій.

Джерело: складено автором [1]

забезпечити постійне підтримання закупленої техніки на 
сучасному рівні в умовах її швидкого морального старіння.

3) Торгівля ліцензіями, що забезпечує передачу прав і 
необхідного обсягу науково-технічних знань для використання 
винаходів, ноу-хау, корисних моделей, промислових зразків 
та інших науково-технічних досягнень як на території однієї, 
так і на території декількох країн. Під час торгівлі «чистими» 
ліцензіями головна мета комерційної угоди полягає в укладенні 
самостійного ліцензійного договору на право користування 
об’єктом промислової власності. Під час передачі у формі 
ліцензійного права на використання винаходів, ноу-хау, про-
мислових зразків і товарних знаків у складі інших зовнішньое-
кономічних угод ліцензії виступають як їх складові частини і є 
супутніми.

4) Інжинірингові послуги. Виділення інжинірингу в само-
стійний вид зовнішньоекономічної діяльності базувалося на 
необхідності узагальнення і залучення досягнень і світового 
досвіду в певних галузях сучасної техніки і технології під час 
виконання власних НДДКР, особливо для вирішення комплек-
сних проблем, зокрема тих проблем, що стоять на стику суміж-
них галузей. Інжинірингова діяльність підрозділяється на про-
ектно-консультаційну, підрядну та управлінську. Інжинірингові 
компанії поділяються на такі чотири основні види: інженер-
но-консультаційні та інженерно-будівельні, консультаційні з 
питань організації і управління, інженерно-дослідницькі.

5) Будівництво заводів «під ключ». За такої форми обміну 
технологією передавальна сторона бере на себе обов’язки гене-
рального підрядника і відповідальність за весь цикл будівниц-
тва об’єкта, включаючи передпроектні дослідження, проекту-
вання, надання ліцензій, поставку комплектного обладнання, 
монтаж та пусконалагоджувальні роботи, технічне консульту-
вання, питання організації та управління виробництвом тощо. 
Будівництво заводу «під ключ» є високоефективною формою 
передачі технології з точки зору впровадження технічних 
нововведень і ліквідації відставання в певних галузях техніки. 
Проте створення таких об’єктів пов’язане зі значними однора-
зовими інвестиціями.

6) Франчайзинг. За контрактом на франчайзинг компані-
я-власник технології дає змогу своєму іноземному контрагенту 
використовувати свій широко відомий бренд за умови, що він 
буде під цим брендом збувати продукцію цієї компанії, отри-
муючи як компенсацію за це технічну і комерційну допомогу, 
консультації тощо.

7) Лізинг, що є передачею в довгострокову оренду доро-
гих машин, обладнання, транспортних засобів, приладів тощо. 
Орендар отримує постійну технічну допомогу з боку орендо-
давця у вигляді обслуговування, консультацій тощо. Завдяки 

лізингу підприємець, який не має значних вільних засобів, 
отримує можливість користуватися сучасним обладнанням 
та передовою технологією. Однак під час тривалої оренди 
загальні витрати по орендній платі можуть перевищити вар-
тість об’єкта оренди.

8) Проведення спільних науково-дослідницьких та дослід-
ницько-конструкторських робіт (НДДКР) на комерційній 
основі, що дає змогу партнерам знизити витрати на вирішення 
тих чи інших науково-технічних і виробничих проблем. Зазна-
чена форма може застосовуватися:

– для виконання спільних НДДКР до стадії вирішення 
технічної проблеми;

– для виконання спільних НДДКР до стадії промислового 
впровадження результатів.

9) Промислова кооперація. Співробітництво партнерів 
здійснюється на основі спільних досліджень і поділу праці у 
виробництві окремих деталей, вузлів, компонентів з подаль-
шими взаємодоповнюючими поставками, спільним маркетингом 
і збутом продукції за збереження юридичної незалежності парт-
нерів.

10) Спільні підприємства. Вони, як правило, є асоціацією 
самостійних підприємств і передбачають спільне управління, 
власність на капітал і розподіл прибутків і ризиків. Спільні під-
приємства створюються для здійснення будь-якої комплексної 
науково-технічної і виробничої програми. В статутний фонд 
спільних підприємств як свій внесок сторони нерідко спрямо-
вують винаходи, ноу-хау та інші науково-технічні розробки.

Найважливішими формами некомерційних науково-техніч-
них зв’язків є обмін науковими і технічними знаннями через 
особисті контакти вчених і фахівців, науково-технічні публі-
кації, міжнародні конференції, симпозіуми, форуми, виставки 
і ярмарки, безвідплатна технічна допомога по лінії держави та 
міжнародних організацій.

Міжнародні організації, наприклад ЮНІДО, яка виступає в 
ролі установи ООН з питань технічного співробітництва, роз-
глядають міжнародну передачу технології не як разовий захід, 
а як складний тривалий процес, що включає в себе відбір та 
придбання технології; адаптацію та освоєння придбаної техно-
логії; розвиток місцевих можливостей з удосконалення техно-
логії з урахуванням потреб національної економіки.

Аналіз виникнення та динаміки такого особливого про-
дукту, як високотехнологічна продукція, на світовому ринку 
ускладнюється не тільки його унікальними характеристиками, 
але й тим, що світовий ринок високотехнологічної продукції 
є багатогалузевим, на відміну від таких моногалузевих рин-
ків, як, наприклад, ринок нафти, ринок газу, ринок зерна. Сьо-
годні високі технології та продукція пронизують практично всі 
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галузі економіки. Якщо зважити на те, що, наприклад, ЮНІДО 
веде бази даних для 151 галузі промисловості [2], то можемо 
зрозуміти рівень складності, який постає перед нами під час 
аналізування цього сегменту світового ринку. Необхідне фор-
матування агрегованих даних, які можна було б використову-
вати для зіставлення та моніторингу рівня розвитку, структури 
та динаміки промислового виробництва, що стрімко модифі-
кується під впливом високих технологій. Відправним пунктом 
на шляху до вирішення цієї проблеми виступає, безумовно, 
класифікація високотехнологічних галузей. У багатьох розви-
нутих країнах створені такі кваліфікаційні формати, безупинно 
відбуваються процеси їх перманентного удосконалення та син-
хронізації.

В основу таких кваліфікацій покладено коефіцієнт тех-
нологічної ефективності, що вимірюється як співвідношення 
витрат на НДДКР до обсягу випуску продукції (брутто або 
нетто). Вперше такий підхід було започатковано ще у 1930 році 
у Сполучених Штатах Америки, проте його реальне застосу-
вання почалось лише у 90-х роках минулого століття країна-
ми-членами Організації Економічного Співробітництва та Роз-
витку (ОЕСР).

Євростат (статистичне бюро Європейського Союзу) вико-
ристовує розподіл обробної промисловості за даними гло-
бальної технологічної інтенсивності і на основі міжнародної 
асоціації інженерів-корозіоністів (NACE) за аналогією з квалі-
фікацією ОЕСР (табл. 2).

Натомість ЮНІДО об’єднала середньо-високі і високотех-
нологічні галузі промисловості в одну групу СВТ (середньо- та 
високотехнологічні галузі). Зведена кваліфікація за методикою 
ЮНІДО виглядатиме таким чином (табл. 3).

Як бачимо, ці кваліфікації дещо відрізняються і за схемою 
форматування галузей до того чи іншого рівня, і за переліком 
самих галузей виробництва.

Крім того, окремі країни, базуючись на рекомендаціях між-
народних організацій, розробляють та запроваджують свою 
власну галузеву кваліфікацію за ознакою технологічного рівня. 

Наприклад INE (Інститут Національної Статистики, Іспанія) 
користується у своїй роботі такою класифікацією (табл. 4).

У 2012 році організація «Північноамериканська Система 
Класифікації Галузей» (North American Industry Classification 
System – NAICS) випустила новий класифікатор, в якому визна-
чено 50 високотехнологічних галузей, серед яких 32 віднесено до 
сфери високотехнологічного виробництва, а 18 – до послуг у сфері 
високих технологій.[5] Ці галузі об’єднані у такі групи (табл. 5).

Але найбільш відомою залишається класифікація високо-
технологічних галузей, яка була розроблена у 1996 році Адмі-
ністрацією економіки і статистики (ESA) Міністерства торгівлі 
США. Тоді сформувався перелік найбільших дванадцяти висо-
котехнологічних галузей [6].

За вісімнадцять років цей перелік розширився та набув 
деяких змін, і сьогодні він має такий вигляд: мікроелектроніка, 
інформаційні технології, обчислювальна техніка, програму-
вання, робототехніка, нанотехнології, атомна енергетика, аеро-
космічна техніка, біотехнології, фармацевтика, генна інжене-
рія, штучний інтелект.

Дисонанс, який помітний у всіх наведених вище класифі-
каціях, тільки підкреслює складність аналізу світового ринку 
високих технологій та відображає його синергетичний харак-
тер. Аналітичні дослідження ринкового сегменту високих тех-
нологій свідчать про те, що перелік галузей, які відносять до 
цього сегменту, не є сталим, постійно доповнюється та модифі-
кується. За останні десятиріччя багатьма міжнародними орга-
нізаціями, інституціями та окремими дослідниками вироблена 
певна система індикаторів, які дають можливість оцінити та 
узагальнити стан ринку високих технологій та прослідкувати 
тенденції його розвитку. Аналіз зарубіжної наукової літератури 
показує, що всі передові методи оцінки інноваційних проек-
тів для позначення об’єкта оцінки використовують термін 
“Research and development” (R&D). Застосування індикаторів 
R&D передбачає доведення плодів дослідницької діяльності 
до реального виробництва, перш за все виробництва високо-
технологічної продукції. Щодо самого змісту поняття “R&D”, 

Таблиця 2
Класифікація галузей виробництва за рівнем технологій (ОЕСР та Євростат)[2]

Сектор Галузі виробництва (за класифікацією NACE)
Високі технології  
(High-technology)

– Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів;
– виробництво фармацевтичної продукції;
– виробництво комп’ютерів, офісного обладнання та обчислювальної техніки;
– виробництво електроніки та засобів зв’язку;
– виробництво наукових приладів.

Середньо-високі 
технології  
(Medium-high-technology)

– Виробництво електротехнічного обладнання;
– виробництво автотранспортних засобів;
– виробництво хімічних речовини, за винятком лікарських препаратів;
– виробництво іншого транспортного обладнання;
– виробництво неелектричних машин і обладнання.

Середньо-низькі технології 
(Medium-low-technology)

– Виробництво коксу, рафінованих нафтопродуктів та ядерного палива;
– виробництво гумових та пластмасових виробів;
– виробництво неметалевих мінеральних продуктів;
– суднобудування;
– виробництво основних металів;
– виробництво готових металевих виробів.

Низькі технології  
(Low-technology)

– Інші виробництва і переробки;
– виробництво деревини, целюлози, виробів з паперу, друк і публікації;
– виробництво продуктів харчування, напоїв та тютюну;
– текстильне та швейне виробництво.

Джерело: складено автором [2]
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Таблиця 3
Класифікація галузей виробництва за рівнем технологій (ЮНІДО) [3]

Середньо - та 
високотехнологічні галузі 
(Medium-high and high)

– Виробництво хімічних продуктів;
– виробництво машин та устаткування;
– виробництво канцелярських та електронно-обчислювальних машин;
– виробництво електричних машин;
– виробництво апаратури для радіо, телебачення та зв’язку;
– виробництво медичних приладів та оптичних інструментів, наручних та інших годинників;
– виробництво автомобілів;
– виробництво іншого транспортного устаткування.

Низько-средньотехнологчні 
галузі (Low medium)

– виробництво коксу, продуктів нафтопереробки та ядерного палива;
– виробництво гумових та пластмасових виробів;
– виробництво інших неметалевих мінеральних продуктів;
– металургійна промисловість;
– металообробна промисловість, крім виробництва машин та устаткування.

Низькотехнологічні галузі (Low) – Виробництво харчових продуктів та напоїв;
– виробництво тютюнових виробів;
– виробництво текстильних виробів;
– виробництво одягу; вичинка та фарбування хутра;
– дублення та вичинка шкіри; виробництво валіз, сумок, лимарно-сідельних виробів та взуття;
– виробництво деревини та дерев’яних і коркових виробів, крім меблів; виготовлення виробів 
із соломки та плетінки;
– виробництво паперу та виробів з паперу;
– видавнича справа, поліграфічна промисловість та тиражування носіїв запису;
– виробництво меблів; виробництво готових виробів, не включених в інші категорії;
– вторинна переробка.

Джерело: складено автором [3]

Таблиця 4
Сектори високих технологій та середньо-високих технологій (INE – Instituto Nacional de Estadistica, Spain) [4]

Високотехнологічні галузі 
виробництва

– Фармацевтична промисловість;
– офісне обладнання та обчислювальна техніка;
– електричні компоненти;
– радіо, телебачення та апарати зв’язку;
– виробництво медичної техніки, засобів вимірювань, оптичних приладів, годинників;
– виробництво літальних апаратів, включаючи космічні.

Середньо-високотехнологічні 
галузі виробництва

– Виробництво хімічної промисловості, за винятком фармацевтичної промисловості;
– виробництво машин та обладнання;
– виробництво електричних машин і апаратів;
– автомобільна промисловість;
– виробництво інших транспортних матеріалів.

Високотехнологічні або новітні 
послуги

– Пошта і зв’язок;
– комп’ютерна діяльність;
– наукові дослідження та розробки.

Джерело: складено автором [4]

Таблиця 5
Класифікатор «Північноамериканської Системи Класифікації Галузей»

Високотехнологічне виробництво Послуги у сфері високих технологій
– Комп’ютерна техніка та периферійні пристрої;
– електромедична апаратура;
– фотоніка;
– обладнання для зв’язку;
– комунікаційне обладнання;
– споживча електроніка;
– електронні компоненти;
– напівпровідники;
– космічні та оборонні системи;
– вимірювальні і контрольні прилади.

– Послуги зв’язку;
– Інтернет та телекомунікаційні послуги;
– послуги з програмного забезпечення, зокрема видавці 
програмного забезпечення;
– проектування комп’ютерних систем та супутні послуги;
– інженерно-технічні, зокрема інжинірингові послуги;
– комп’ютерне навчання.

Джерело: складено автором [5]

то, згідно з підходом, розробленим Організацією об’єднаних 
націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) [7] спільно 
з Організацією економічного співробітництва та розвитку 

(ОЕСР), так званим Керівництвом Фраскаті [9], R&D є творчою 
діяльністю, яка здійснюється на систематичній основі і спря-
мована на збільшення обсягу знань і використання цих знань 
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для розробки нових продуктів або програм, а також включає 
в себе такі структурні одиниці: фундаментальні дослідження, 
прикладні дослідження, експериментальні розробки.

Висновки. Загалом розрізняють дві міжнародні системи 
Світового банку та ЮНЕСКО, а також дві регіональні системи 
ОЕСР і Національного наукового фонду (США). Їх спільною 
рисою є виділення трьох галузевих модулів-індикаторів:

1) кількість наукового персоналу;
2) місце науки і технологій у структурі економіки;
3) результативність наукової діяльності.
Система Світового банку є найбільш універсальною, 

складається з 8 індикаторів і представлена у першому модулі 
чисельністю дослідників та інженерів у розрахунку на 1 млн. 
жителів; у другому – експортом високих технологій у вартіс-
ному і відносному вираженні до загального обсягу експорту; в 
третьому – кількістю виданих патентів резидентам/нерезиден-
там та обсягами гонорарів одержувачів/платників у вартісному 
вираженні.

Система ЮНЕСКО відрізняється більшою деталізацією 
і включає 12 індикаторів. Так, у науковому персоналі вико-
ристовується гендерний принцип. Місце науки в структурі еко-
номіки визначається обсягом витрат на НДДКР у вартісному 
(загалом, на душу населення, на 1 дослідника) і відносному 
вираженні (у структурі ВВП); валовими внутрішніми витра-
тами на НДДКР (за джерелами фінансування та за секторами 
економіки; показниками міжнародної торгівлі НДДКР). Резуль-
тативність наукової діяльності оцінюється кількістю наукових 
публікацій (всього/за секторами НДДКР) і кількістю спільних 
міжнародних публікацій.

Система ОЕСР характеризується складною архітектурою 
і великою кількістю індикаторів (76). Науковий персонал оці-
нюється двома групами індикаторів, а саме абсолютними і від-
носними (до чисельності робочої сили, безробітних, щорічне 
зростання тощо). Місце науки та високих технологій в струк-
турі економіки включає 5 груп показників:

1) валові внутрішні витрати на НДДКР (всього/за джере-
лами фінансування/за секторами економіки);

2) бізнес-сектор НДДКР (витрати – обсяги/за джерелами 
фінансування/по секторах високих технологій);

3) витрати на НДДКР (вищої освіти/уряду/в іноземних 
філіях);

4) технологічний баланс;
5) міжнародна торгівля НДДКР (за секторами).
Результативність науки оцінюється індикаторами патентної 

діяльності.
Відмінною особливістю системи Національного наукового 

фонду (США), яка включає 11 індикаторів, є акцент на оцінці 
результативності науки і визначенні ролі наукоємних галузей в 
економіці США та у світовій економіці.

Поєднання зазначених вище методик комерціалізації 
та основних принципів економічної синергетики дає змогу 
детально проаналізувати та дати оцінку сучасного стану світо-
вого ринку високих технологій, а також виявити основні тен-
денції його розвитку.
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Бутко Б.О. Формы коммерциализации высоко-
технологичной продукции

Аннотация. В статье рассмотрены формы коммер-
циализации высокотехнологической продукции, кото-
рые получили широкое распространение в практиче-
ском срезе; определены структурные элементы рынка 
высокотехнологической продукции и уровни их взаи-
модействия; подана детализированная классификация 
основных отраслей производства и индикаторов эффек-
тивности рынка высокотехнологической продукции с 
использованием современных практик соответствую-
щих развитых государств и международных экономи-
ческих организаций; освещены дальнейшие перспекти-
вы модификации структурных компонентов рынка на 
базе синергетического подхода.

Ключевые слова: коммерциализация, международ-
ное экономическое сотрудничество (МЭС), трансфер 
технологий, высокие технологии, высокотехнологиче-
ская продукция, услуги в сфере высокотехнологичной 
продукции, научно-технический обмен, научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские работы (НИ-
ОКР), СВТ (средне- и высокотехнологичные отрасли), 
технология.

Butko B.O. Forms of high-tech product 
commercialization

Summary. Paper deals with forms of commercializa-
tion in the high-tech sphere, which is widely recognizable 
in practical dimension; structural elements of the high tech 
market and levels of their interaction are defined; classifica-
tion of industries and performance indicators of high-tech 
market are detailed; future prospects that modify the market 
structural components on basis of a synergistic approach 
are highlighted.

Keywords: commercialization, international economic 
cooperation (IEC), technology transfer, high-tech, scien-
tific and technical interchange, research and development 
(R&D), technology.
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ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ  
МІЖНАРОДНОГО IT-АУТСОРСИНГУ В УКРАЇНІ 

Анотація. У статті визначено основні особливос-
ті розвитку міжнародного IT-аутсорсингу в Україні, 
розкрито його сутність, види, переваги та недоліки за-
стосування. Показано, що аутсорсинг на даному етапі 
розвитку економіки не можна розглядати лише на мі-
крорівні, оскільки його роль у глобальному розподілі 
праці сьогодні дуже вагома і він є одночасно інструмен-
том та формою глобалізації світової економіки. Проа-
налізовано динаміку та визначено сучасні тенденції 
розвитку ринку міжнародного IT-аутсорсингу в Украї-
ні. Описано основні проблеми, що заважають розвитку 
міжнародного IT-аутсорсингу в Україні, рекомендовано 
шляхи їх подолання. Встановлено, що, незважаючи на 
позитивний розвиток і репутацію українських IT-фахів-
ців і зростання попиту на наші послуги на глобальному 
ринку, Україна в напрямі міжнародного ІТ-аутсорсингу 
розвивається недостатньо швидко й усе ще важко кон-
курує зі світовими лідерами аутсорсингу інформацій-
них технологій. 

Ключові слова: міжнародний аутсорсинг, інформа-
ційні технології (ІТ), ІТ-аутсорсинг, ІТ-індустрія, ІТ-га-
лузь, ІТ-бізнес, міжнародні ІТ-послуги.

Постановка проблеми. Одним з актуальних напрямів 
розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств є аут-
сорсинг інформаційних технологій. Завдяки аутсорсингу кра-
їни, що розвиваються, можуть брати активну участь у торгівлі 
на світовому ринку інформаційних послуг і співпрацювати 
з розвинутими державами на умовах взаємовигоди й обміну 
досвідом. 

Саме ІТ-аутсорсинг є найбільш цікавим для нас із погляду 
подальших досліджень, адже саме міжнародний аутсорсинг 
інформаційних технологій є найбільш затребуваним для укра-
їнських ІТ-компаній.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Використання 
сучасних прогресивних технологій дає змогу збільшити темпи 
економічного розвитку, уникнути сировинної залежності та 
утвердитися в лідируючих позиціях на світовому ринку.

Нині все більша кількість учених та політичних діячів усві-
домлює, що величезна роль у розвитку національних економік 
та світової економіки у цілому грають так звані інформаційні 
технології. Так, багато вітчизняних та зарубіжних учених, такі 
як О. Бабанін, П. Базанов, В. Білошапка, С. Боррас, М. Енрайт, 
І. Денісон, К. Кетельс, Д. Лук’яненко, Є. Панченко, С. Пиріг, 
М. Портер, присвятили свої роботи дослідженню щодо пробле-
матики розвитку міжнародного ІТ-аутсорсингу. Проте комп-
лексних систематичних досліджень, які стосуються проблем 
міжнародного ІТ-ринку та перспектив розвитку ІТ-аутсорсингу 
в Україні, на нашу думку, недостатньо.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Попри вагомий внесок зазначених та інших учених у 

дослідження розвитку та регулювання інформаційних техно-
логій існує об’єктивна необхідність виділення особливостей 
розвитку міжнародного ІТ-аутсорсингу в Україні, а саме спри-
ятливі та несприятливі фактори, що впливають на глобаліза-
цію IT галузі.

Мета статті полягає в аналізі особливостей розвитку між-
народного ІТ-аутсорсингу в Україні, а саме:

– визначенні ролі України як учасника світового ринку 
аутсорсингу в ІТ-галузі; 

– розкритті змісту концепції аутсорсингу ІТ-послуг;
– відображенні напрямів розвитку міжнародного ринку 

аутсорсинг-послуг у сфері ІТ на основі відстеження його сучас-
них тенденцій;

– оцінці перспектив міжнародного аутсорсингу ІТ-послуг 
в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. ІТ-аутсорсинг 
(англ. IT outsourcing) – часткова або повна передача функцій із 
підтримки, обслуговування та модернізації ІТ-інфраструктури 
стороннім організаціям на умовах субпідряду.

Міжнародний ІТ-аутсорсинг передбачає делегування саме 
іноземній спеціалізованій компанії вирішення питань, пов'я-
заних із розробленням, упровадженням і супроводом інфор-
маційних систем, технічною підтримкою та розробленням 
програмного забезпечення, а також обсягів робіт, пов'язаних 
із розвитком та підтримкою функціонування окремих ділянок 
системи (програмування, хостинг, тестування і т. д.).

Динамічний розвиток сучасної глобалізації веде до постій-
ного посилення міжнародної конкуренції між товарами, компа-
ніями, галузями і країнами, що зумовлює прагнення основних 
суб'єктів міжнародних економічних відносин до підвищення 
їх конкурентоспроможності в господарському середовищі, у 
тому числі шляхом використання переваг міжнародного поділу 
праці і поглиблення участі в ньому, змушуючи всі країни та їх 
господарюючі суб'єкти вести пошук нових форм міжнародної 
взаємодії, у число яких входить і аутсорсинг. Ефективність 
використання аутсорсингової стратегії підтверджується світо-
вою практикою, яка свідчить про те, що в даний момент більше 
половини західних компаній використовують аутсорсинг у 
своїй діяльності, при цьому щорічний приріст числа угод у 
сфері міжнародного аутсорсингу в 2015–2016 рр. становив 
близько 30% [3]. 

Для України проблема підвищення конкурентоспромож-
ності її господарюючих суб'єктів тим більше актуальна в силу 
обмеженості числа її конкурентоспроможних компаній на 
світовому ринку. У зв'язку із цим підприємствам надається 
унікальна можливість отримання вигоди від використання 
переваг міжнародного аутсорсингу за рахунок можливого 
позиціонування на сучасному ринку як у ролі постачальника 
аутсорсингових послуг, так і в ролі їх замовника. У першому 
випадку можна відзначити такі детермінанти розвитку україн-



38

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

ського ІТ-ринку: відсутність потрясінь у внутрішньо-економіч-
ній ситуації, безпечніша ситуація на Сході країни, збереження 
податкових умов для ФОП (низьке оподаткування найманих 
працівників), зниження частоти обшуків (що були широко роз-
повсюджені на території України раніше), помірна і передба-
чувана регуляторна політика, позитивна репутація українських 
IT-фахівців і зростання попиту на наші послуги на глобальному 
ринку, привабливе співвідношення високої кваліфікації кадрів 
та низького рівня оплати праці, задовільного рівня розвитку 
інфраструктури; а в другому – завдяки отриманню доступу до 
дешевших або рідкісних ресурсів, новим технологіям, пере-
дового досвіду ведення бізнесу, що створює основу переходу 
українських підприємств на інноваційний шлях розвитку.

Минулий рік був результативним для українського ІТ-сек-
тору: компанії продовжили нарощувати обсяги експорту та 
органічно зростати. За попередніми підрахунками, у 2016 р. 
приріст галузі становив 15–20%, а обсяг ринку зріс із $2,5 млрд. 
до $3 млрд. [3]. За відсутності зовнішніх і внутрішніх економіч-
них потрясінь, помірної і передбачуваної регуляторної політики 
темпи приросту до кінця 2017 р. збережуться на рівні 2016 р. А в 
2020 р. експерти аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers 
обіцяють 27,2 млрд. грн. доходів до держбюджету від експор-
тоорієнтованої IT-галузі [4]. Позитивна репутація українських 
IT-фахівців і зростання попиту на наші послуги на глобальному 
ринку сприятимуть цьому.

Також варто виділити основну з переваг України на міжна-
родному ринку ІТ – доступність ІКТ, що дало їй змогу посісти 
шосту сходинку серед 139 країн світу, у цілому поліпшивши 
за рік за цим показником позицію на чотири пункти. Разом із 
тим за оцінкою рівня конкуренції на ринку телекомунікацій-
них послуг нами втрачено три пункти, що перемістило нас на 

80-ту сходинку. Порівняно з рейтингом минулого року най-
більше було погіршено оцінку рівня використання ІКТ під час 
взаємодії підприємств – -17 пунктів, натомість на 35 пункти 
поліпшено оцінку міри забезпечення ІКТ доступом громадян до 
основних послуг (охорони здоров'я, освіти, фінпослуг тощо). 
Детальніше зі складниками (індикаторами) Індексу мережевої 
готовності України можна ознайомитися у таблиці нижче.

Попри все IТ-аутсорсинг в Україні продемонструє зростання 
експортного сегменту на 30% найближчим часом (за оптимі-
стичним сценарієм, тоді як за помірним – не менше 20%). Також 
за прогнозами аналітиків «PwC Україна» очікується збільшення 
удвічі, а саме на 100 тис., кількості спеціалістів в індустрії та 
зростання експортної виручки на $1 млрд. Для цього індустрії 
потрібні передбачувана податкова політика, відсутність регу-
ляторних бар’єрів, розвиток людського капіталу та зростання 
попиту на послуги розроблення на зовнішньому ринку.

Разом із тим ми вважаємо, що Україна недостатньо швидко 
розвивається на світовому ринку аутсорсингу й усе ще важко 
конкурує зі світовими лідерами ІТ-аутсорсингу. Основною 
причиною цього є недостатня ступінь підготовленості ринку до 
повноцінного застосування аутсорсингової моделі.

Одним із головних стримуючих факторів розвитку аутсор-
сингу є відсутність стандартизації у сфері ІТ-послуг. Розбіж-
ності в термінології трапляються навіть на рівні визначення 
сервісів: під однією й тією ж назвою можуть матися на увазі 
різні за фактом послуги або їх набори. Крім того, сам термін 
«аутсорсинг» ніяк не позначений в українському законодав-
стві. Замість нього найчастіше вживається термін «субпідряд». 
Угода про рівень сервісу (SLA – Service Level Agreement) – 
стандартизований у всьому світі договір про надання аутсор-
сингових послуг – також не має загальноприйнятої юридичної 

Таблиця 
Складники державної конкурентоспроможності, 2016 р. [5]

Пункт аналізу
Україна Країна-лідер

Місце Балів Балів Назва країни
Освіта     
Якість освіти 56 4 6.2 Швейцарія
Навчання на місці роботи 94 3.7 5.7 Швейцарія
Місцева доступність спеціалізованого навчання 77 4.2 6.6 Швейцарія
Довіра     
Суспільна довіра до політиків 80 2.8 6.4 Сінгапур
Незаконні платежі та хабарі 119 2.9 6.8 Фінляндія
Фаворитизм чиновників під час прийняття рішень 109 2.5 5.8 Сінгапур
Прозорість рішень, прийнятих владою 3.7 99 6.3 Сінгапур
Співпраця     
Співробітництво у відносинах між працівником та роботодавцем 90 4.2 6.2 Норвегія
Співпраця університетів та промисловості під час здійснення досліджень та 
розробок 57 3.5 5.8 Швейцарія

Здатність країни утримувати таланти 127 2.5 6.1 Швейцарія
Етична поведінка фірм 106 3.4 6.3 Швеція
Оподаткування     
Тягар системи державного регулювання 74 3.4 5.6 Сінгапур
Вплив системи оподаткування на стимулювання інвестицій 133 2.5 6.2 ЮАР
Кластери     
Стан розвитку кластерів 125 3 5.6 США
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форми. Регулювання правових відносин у рамках аутсорсин-
гових контрактів відбувається здебільшого з використанням 
класичного договору підряду (глава 61 Цивільного кодексу) 
або договору надання послуг (глава 63 Цивільного кодексу) [5]. 
Однак під час їх укладання виникає низка складнощів через 
слабкість юридичного оформлення деяких умов договору.

Основні ризики і побоювання зарубіжних замовників 
щодо можливості використання послуг українських ІТ-а-
утсорсерів нині пов'язуються з відсутністю налагодженої 
системи організації ділового співробітництва, що включає 
правову підтримку, процедуру сертифікації, встановлення 
пільгового митного і податкового режиму, а також питання 
захисту інтелектуальної власності. Проте динамічність роз-
витку міжнародного сегмента українського ринку ІТ-аутсор-
сингу, особливо порівняно з внутрішньодержавним, дає змогу 
виділити його як двигун розвитку ІТ-аутсорсингу в Україні. 
Крім того, більшість аналітиків сходиться на думці, що наша 
держава робить перші значні кроки в розвитку сфери надання 
міжнародних ІТ-послуг [6].

Зокрема, хотілося б відзначити прийняття законів про спро-
щення експорту послуг та скасування обов'язкового укладення 
зовнішньоекономічного договору в письмовій формі. Тепер 
договір можна укладати в електронній формі, фактично по 
електронній пошті. Закон значно спрощує умови співпраці з 
іноземними замовниками у сфері експорту послуг. Він також 
істотно зменшує кількість способів, за допомогою яких дона-
раховуються податки. 

На нашу думку, значним кроком для лібералізації та поши-
рення ринку ІТ-аутсорсингу буде створення законодавчої бази 
для можливості входу в країну міжнародних платіжних сис-
тем та глобальних системи Інтернет-розрахунків. Так, напри-
клад, у 2016–2017 рр. тривали переговори з найбільшим пред-
ставником таких систем PayPal [7]. Разом із тим за наявного 
стану законодавства інтересу до України у компанії немає, а 
сам НБУ зайняв по відношенню до PayPal жорстку вичіку-
вальну позицію.

Незважаючи на те що український IT-бізнес успішно вико-
ристовує безліч альтернативних платіжних систем, PayPal досі 
залишається майже безальтернативним платіжним інстру-
ментом для транскордонної електронної торгівлі. Тим часом 
керівництво платіжної системи штучно встановило для Укра-
їни бар'єр на експорт послуг і продукції. Складно сказати, чи 
мають ці обмеження лише економічний чи також політичний 
підтекст. Зрозуміло одне: вони недружні і гальмують розви-
ток українського транскордонного e-commerce і міжнародного 
ІТ-аутсорсингу. А втрачає від цього в першу чергу держава.

Наступний напрям підвищення міжнародної конкуренто-
спроможності ІТ-сектору України є залучення припливу іно-
земного капіталу в сектор, вихід на іноземні ринки малих та 
середніх ІТ-підприємств через створення ІТ-кластерів. Трьома 
основними перевагами кластерів є вища продуктивність, інно-
вативність та створення нових підприємства [8]. Специфічною 
рисою кластерів є те, що ефекти, пов’язані з їх створенням, 
забезпечують переваги, які неможливо досягти в межах ком-
панії. Формування таких центрів може здійснюватися в рамках 
державно-приватного партнерства, при цьому основний тягар 
фінансування лягатиме на приватні компанії.

Так, за ініціативи Lviv IT Cluster восени 2015 р. у Львові 
починається будівництво двосекційного будинку ІТ House на 
72 квартири. Проект створений за підтримки Львівської міської 
ради для фахівців у сфері ІТ. За підтримки Kharkiv IT-Cluster 

у Харкові відкрилася програма «Вікно можливостей». Вона 
призначена для навчання українців комп'ютерній грамотності. 
Lutsk IT Cluser за підтримки Луцької міської ради в Луцьку 
була запущена оффлайн-рекламна кампанія спеціальності/
професії програміста. По всьому місту на білбордах і сітілай-
тах висіли плакати із закликом: «Просто стань програмістом». 
Dnipropetrovsk tech cluster нині працює над створенням проекту 
Kindergarten – спеціалізованого дитячого садка для дітей IT-фа-
хівців. У серпні 2015 р. на арену вийшов Одеський IT-кластер, 
який готується презентувати нові проекти для розвитку IT-га-
лузі в Україні.

Разом з тим в Україні не існує єдиної національної або регі-
ональної кластерної політики. 

Іншими важливими факторами розвитку сфери ІТ-аутсор-
сингу є його стимулювання та популяризація за рахунок ство-
рення державних та приватних інвестиційних фондів. Нині в 
Україні відсутні сильні гравці, які мотивовані на створення 
власних продуктів або на розвиток аутсорсингу. Крім того, 
переважна більшість успішних українських стартапів їде з кра-
їни. Їх ваблять глобальні ринки збуту, «розумні» гроші і великі 
можливості для нетворкінгу в світових центрах зростання інно-
ваційного бізнесу. У кращому випадку в Україні залишаються 
команди розробників, але всі інвестиції і виручка компаній про-
ходять через юридичних осіб – нерезидентів. Естонія, Латвія, 
Литва, Польща, Канада на державному рівні запускають спеці-
альні програми на сотні мільйонів євро із залучення з України 
найкращих фахівців, інноваційних підприємців. Україна поки 
програє війну за людський ресурс. 

Так, за останні два роки з України виїхали більше 
9 тис. IT-фахівців. Вони емігрували до США й ЄС. Фахівці 
виїжджають у пошуках професійного зростання і більш ком-
фортних умов життя. При цьому масово покидають країну 
айтішники зі стажем сім і більше років – ті, які генерують 
найбільшу виручку аутсорсингових компаній. Примітно, що в 
умовах нестабільності, девальвації і низького рівня розвитку 
в країні відтік IT-фахівців не катастрофічний, але це все-таки 
серйозна загроза розвитку ІТ-ринку України. 

Як один із варіантів залучення інвестицій держава роз-
глядає створення «фонду фондів». Він потрібен для того, щоб 
українські стартапи отримували фінансування всередині кра-
їни і не виїжджали за кордон. Фонд фондів (ФФ) – це інстру-
мент залучення великих інвестицій, проміжна ланка між вели-
кими світовими інвесторами, місцевими венчурними фондами 
і стартапами. 

Створення такого фонду було ініційоване в 2016 р. керу-
ючим партнером AVentures Capital і главою наглядової ради 
Української асоціації венчурного капіталу (UVCA) Андрієм 
Колодюком. А в липні на зустрічі президента і IT-спільноти 
визначено шість пунктів співпраці між державою та галуззю. 
Один із них – створення ФФ. Такий фонд дав би змогу збіль-
шити кількість наявних у країні стартапів (близько 2 500) до 
5–7 тис., а інвестиції з ФФ могли б отримати близько 800 під-
приємств зі сфери малого і середнього бізнесу. Це дало б змогу 
створити близько 100 тис. нових робочих місць у сфері тех-
нологій та зупинити відтік інтелекту з України. Разом із тим 
даний проект залишився проектом. Станом на 2017 р. робота зі 
створення такого фонду була зупинена. 

Наступним пунктом, який би хотілося відзначити, є розви-
ток технологічної забезпеченості та мережевої інфраструктури 
в України. Згідно з нещодавно опублікованим Всесвітнім еко-
номічним форумом (World Economic Forum) Глобальним зві-
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том про розвиток інформаційних технологій-2016 (The Global 
Information Technology Report), Україна за рівнем розвитку 
інформаційно-комунікаційних технологій цього року посіла 
64-ту рейтингову позицію серед 139 країн світу, поліпшивши за 
рік результати на сім пунктів [9]. 

Незважаючи на поліпшення наших показників, Україна 
продовжує суттєво поступатися у розвитку ІКТ країнам СНД і 
Східної Європи. Причиною досить низьких позицій України в 
рейтингу, як і торік, є відставання за складниками, що характе-
ризують політичне і регуляторне середовище, – 113-та позиція 
та низький рівень використання ІКТ урядом – 114-та позиція.

Дослідниками відзначено низьку ефективність наших 
законотворчих органів (120-та позиція), судової системи  
(131-та позиція за оцінкою незалежності судів та 123-та – за 
легкістю оскарження дій уряду приватним бізнесом), проблеми 
із захистом інтелектуальної власності (120-та позиція). Факто-
рами, що стримують розвиток ІКТ у нашій країні, є низький 
рівень освоєння нових технологій бізнесом (100-та позиція) 
та низький рівень впливу ІКТ на появу нових бізнес-моделей  
(113-та позиція). 

Також учасники вітчизняного ІТ-ринку повинні сфокусу-
ватися більше на людському й організаційному капіталі і 
розумно вкладати кошти у них, щоб якісно підготуватися до 
міжнародних ринкових умов. Більшість представників компа-
ній скаржаться, що страждають від трудового законодавства та 
низької мобільності кадрів в Україні. Поки що для цих галузей 
значно превалює значення внутрішнього ринку – його обсяг 
у 2016 р. становив $8,5 млрд. Експорт же через низку причин 
залишається на низькому рівні – лише $642 млн. За різними 
оцінками, в Україні налічується до 4 тис. IT-компаній. 85% 
компаній – це малі та середні компанії з чисельністю персо-
налу менше 80 осіб. Основна частина компаній розташована у 
великих містах України: Києві (44,9%), Харкові (18,7%), Львові 
(9,3%), Дніпрі (8,2%) та Одесі (5,5%). В Україні розташовані 
офіси 13 топових компаній, що потрапили в щорічний рейтинг 
кращих аутсорсингових компаній The 2017 Global Outsourcing 
100, опублікований Міжнародною асоціацією IAOP. Серед них: 

– SoftServe (більше 4 тис. співробітників, головний офіс у 
Львові);

– ELEKS (більше 900 співробітників, головний офіс у 
Львові);

– Miratech (більше 700 співробітників, головний офіс у 
Києві);

– Sigma Software (більше 700 співробітників, головний 
офіс у Харкові, українська компанія у складі шведської консал-
тингової групи Sigma);

– EPAM (більше 4 тис. співробітників в Україні, головний 
офіс у США);

– Luxoft (більше 3 тис. співробітників в Україні, головний 
офіс у Швейцарії);

– Ciklum (більше 2 тис. співробітників в Україні, голов-
ний офіс у Данії);

– Intetics (більше 200 співробітників в Україні, головний 
офіс у США).

Але за відсутності сприятливих умов для легальної еконо-
мічної діяльності та формування «економіки довіри» на основі 
максимального врахування інтересів усіх суб'єктів господарю-
вання для розвитку міжнародного ІТ аутсорсингу більшість 
компаній надають перевагу веденню тіньової економіки. 

Тінізація ІТ-бізнесу набуває широкого поширення за при-
чин низьких показників соціально-економічного розвитку, 

недосконалого законодавства, високого рівня оподаткувань, а 
також надмірної бюрократизації правил господарського життя 
та корупції. Всі перераховані процеси в наявності в нашій кра-
їні і становлять основоположну причину розвитку специфіч-
ного організаційно-технічного укладу – тіньових економічних 
стосунків ринку ІТ-аутсорсингу в Україні.

Висновки. Однією з найбільш сучасних і успішних біз-
нес-моделей, що дають змогу досягти значних конкурентних 
переваг, є аутсорсинг, зокрема ІТ-аутсорсинг, який передбачає 
делегування зовнішній спеціалізованій компанії вирішення 
питань, пов'язаних із розробленням, упровадженням і супро-
водом інформаційних систем як на рівні інфраструктури під-
приємства (технічна підтримка обладнання та/або написання 
програмного забезпечення), так і обсягів робіт, пов'язаних із 
частковою підтримкою функціонування системи.

Завдяки аутсорсингу країни, що розвиваються, можуть 
брати активну участь у торгівлі на світовому ринку інформа-
ційних послуг і співпрацювати з розвинутими державами на 
умовах взаємовигоди й обміну досвідом. 

Саме тому ІТ-аутсорсинг набуває все більшої важливості 
для України, адже міжнародний аутсорсинг інформаційних тех-
нологій є найбільш затребуваним для українських ІТ-компаній.

Виділені основні детермінанти, що сприяють розвитку 
ринку міжнародного ІТ-аутсорсингу в Україні, а саме: відсут-
ність потрясінь у внутрішньоекономічній ситуації, безпечніша 
ситуація на Сході країни, збереження податкових умов для 
ФОП (низьке оподаткування найманих працівників), зниження 
частоти обшуків (що були широко розповсюджені на території 
України раніше), помірна і передбачувана регуляторна полі-
тика, позитивна репутація українських IT-фахівців і зростання 
попиту на наші послуги на глобальному ринку.

Україна в напрямі міжнародного ІТ-аутсорсингу розвива-
ється недостатньо швидко і все ще важко конкурує зі світовими 
лідерами аутсорсингу інформаційних технологій. Основною 
причиною цього є недостатня ступінь підготовленості ринку 
до повноцінного застосування аутсорсингової моделі, а саме: 
недостатня стандартизація у сфері ІТ-послуг, що зумовлює 
відсутність налагодженої системи організації ділового співро-
бітництва, недосконалість законодавчої бази для можливості 
входу в країну міжнародних платіжних систем та глобальних 
систем Інтернет-розрахунків, проблеми залучення припливу 
іноземного капіталу в ІТ-сектор, разом із тим відсутність єди-
ної національної або регіональної кластерної політики та дер-
жавних і приватних інвестиційних фондів.

Проведені дослідження та виявлені детермінанти розвитку 
міжнародного ринку ІТ-аутсорсингу в Україні дають змогу 
подальші наукові розробки спрямувати на розвиток теоретич-
них аспектів аутсорсингу ІТ-проектів та запропонувати при-
кладні підходи до його використання.
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Дидух Т.Н. Детерминанты развития между-
народного IT-аутсорсинга в Украине

Аннотация. В статье определены основные осо-
бенности развития международного IT-аутсорсинга в 
Украине, раскрыты его сущность, виды, преимущества 
и недостатки применения. Продемонстрировано, что 
аутсорсинг на данном этапе развития экономики нель-
зя рассматривать только на микроуровне, поскольку 
его роль в глобальном разделении труда сегодня очень 
весомая и он является одновременно инструментом и 
формой глобализации мировой экономики. Проанали-
зирована динамика и определены современные тенден-
ции развития рынка международного ИT-аутсорсинга в 
Украине. Описаны основные проблемы, препятствую-
щие развитию международного IT-аутсорсинга в Укра-
ине, рекомендованы пути их преодоления. Установле-
но, что, несмотря на позитивное развитие и репутацию 

украинских IT-специалистов и рост спроса на наши ус-
луги на глобальном рынке, Украина в направлении меж-
дународного ИТ-аутсорсинга развивается недостаточно 
быстро и все еще трудно конкурирует с мировыми ли-
дерами аутсорсинга информационных технологий.

Ключевые слова: международный аутсоринг, 
информационные технологии (ИТ), ИТ-аутсорсинг, 
ИТ-индустрия, ИТ-отрасль, ИТ-бизнес, международ-
ные ИТ-услуги.

Didukh T.M. Features of economic development of 
international IT-outsourcing in Ukraine 

Summary. The article outlines the main features of the 
development of international IT outsourcing in Ukraine, 
discloses its essence, types, advantages and disadvantages 
of its application. It is shown that outsourcing at this stage 
of economic development can not be considered only at the 
micro level, since its role in the global division of labor to-
day is very important and it is simultaneously an instrument 
and a form of globalization of the world economy. The de-
velopment dynamics and trends of the international IT-out-
sourcing market in Ukraine are determined in the article. 
Main problems that hinder the development of international 
IT outsourcing in Ukraine are described, and ways of over-
coming them are recommended. It has been established, 
that despite the positive development and reputation of 
Ukrainian IT specialists and the growth in demand for their 
services in the global market, Ukraine is not developing fast 
enough/ it is still hard to compete with global leaders in the 
international IT outsourcing.

Keywords: international outsourcing, information 
technology (IT), IT-outsourcing, IT-industry, IT-industry, 
IT-business, international IT-services.
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МІЖНАРОДНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ  
ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація. Розкрито місце та роль Міжнародної 
федерації органічного руху в поширенні та розвитку 
органічного виробництва у світі (Organic 3.0). Охарак-
теризовано основні програми фінансової підтримки та 
стимулювання органічного методу виробництва у ЄС 
(Спільну аграрну політику на 2014–2020 рр.). Дослідже-
но основні ініціативи сприяння прогресу європейського 
органічного руху до 2030 р. (Organic Vision 2030). 

Ключові слова: органічне фермерство, програми 
розвитку, ЄС, міжнародна організація, зелені виплати.

Постановка проблеми. У контексті сталої моделі спо-
живання, деградації та критики традиційного методу сіль-
ськогосподарського виробництва успішна світова практика 
ведення «зеленого бізнесу» підкреслює актуальність органіч-
ного методу. Невідповідність попиту та пропозиції вимагає 
інтенсивного стимулювання розвитку органічного сектору, що 
можливе за рахунок державної фінансової підтримки, ство-
рення сприятливого інституційного середовища. Дедалі більше 
економік світу розробляють власні програми підтримки та сти-
мулювання органічного виробництва на базі власних ресурсів 
або у співпраці з міжнародними органічними організаціями. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Світовий дос-
від державної підтримки органічного виробництва досліджено 
такими вітчизняними вченими, як: Н.П. Новак [1], О.М. Маслак 
[2], О.В. Ходаківська [3], Ю.С. Завадська [4], В.І. Артиш, 
Р.М. Безус та ін. Зарубіжними науковцями, які вивчають регу-
ляторне та політичне середовище органічного виробництва в 
ЄС, є Ніколя Лампкін, Керолін Фостер, Сюзанна Падель, Пітер 
Мідмор, Світлана Рольєвич Ніколіч, Предраг Вукович, Біляна 
Груєч [5] та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Динамічний розвиток органічного фермерства та 
зростання глобального ринку органічних агропродовольчих 
товарів потребує фінансової підтримки державного та при-
ватних секторів. Із трансформацією споживчих уподобань, 
активним використанням альтернативних методів сільського 
господарства, екологізацією міжнародної торгівлі тощо вини-
кає необхідність підтримки розвитку органічного фермерства. 
Оскільки під впливом певних екологічних, економічних та 
соціальних факторів програми мають на постійній основі вдо-
сконалюватися та переглядатися, виникає необхідність перма-
нентного моніторингу актуальних програм підтримки органіч-
ного виробництва.

Мета статті полягає у характеристиці актуальних програм 
розвитку та підтримки органічного землеробства на глобаль-
ному та наднаціональному рівнях.

Виклад основного матеріалу дослідження. «Зелений 
бізнес» – одна з найпоширеніших та найпривабливіших біз-
нес-стратегій останнього десятиріччя. Обговорення питань 

глобального потепління та скорочення природних ресурсів 
змушують компанії змінювати свої підходи до ведення біз-
несу. Зелена практика підприємництва дає змогу компаніям 
та фірмам не тільки отримувати соціальні переваги, такі як 
громадська підтримка та скорочення викидів вуглецю, а й 
економічні переваги, серед яких – економія ресурсів, скоро-
чення затрат на виробництво та фінансова підтримка з боку 
держави. 

Зелена промисловість спрямована на отримання прибутку, 
маючи незначний або навіть позитивний вплив на навколишнє 
середовище. Сталість виступає важливим аспектом під час 
прийняття рішень у всій організації, що має прояв у мінімі-
зації споживання, виробництва шкідливих хімікатів та лікві-
дування відходів. Визнаючи вичерпність природних ресурсів 
нашої планети або, можливо, потенційні економічні можливо-
сті, зелена промисловість прагне задовольнити поточні вимоги 
світової спільноти, враховуючи майбутні перспективи, зокрема 
застосовуючи органічний метод виробництва. 

Наявність програм розвитку органічного виробництва є 
важливим складником поширення та вдосконалення практики 
ведення органічного фермерства у більшості країн світу у 
зв’язку з його вагомими перевагами для економіки та суспіль-
ства у цілому. Залежно від рівня поширення ініціативи можна 
поділити на глобальні, наднаціональні, державні та локальні 
(місцеві). 

Існує велика кількість організацій, які задіяні в просу-
ванні, регулюванні та вивчені органічного виробництва на 
міжнародному рівні. До них необхідно віднести: Міжна-
родну федерацію органічного сільськогосподарського руху 
(IFOAM), Міжнародний центр дослідження органічних агро-
продовольчих систем (ICROFS), Органік Епринтс (Organic 
Eprints), Альянс центру органічних досліджень (ORCA), 
Дослідницький інститут органічного сільського господарства 
(FiBL), Міжнародну спільноту з досліджень органічного сіль-
ського господарства (ISOFAR).

На міжнародному рівні програми стимулювання органіч-
ного виробництва розробляються Міжнародною федерацією 
органічного сільськогосподарського руху (IFOAM), метою 
існування якої є сприяння розвитку, співробітництву та іннова-
ціям в органічному секторі. За час свого існування організація 
розробила три основні стратегії поширення та розвитку орга-
нічної системи, актуальною версією якої є ініціатива Organic 
3.0 [6]. Завданнями програми є виведення органічної продукції 
з нішевого сегмента, налагодження діалогу між виробниками 
та споживачами з урахуванням усіх місцевих особливостей 
ведення органічного виробництва в країнах-практикантах. 
Програму поділено на шість основних цілей, досягнення яких 
сприятиме встановленню дійсно «сталої моделі розвитку сіль-
ського господарства» (табл. 1).

У 2016 р. глобальною організацією було витрачено більше 
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Таблиця 1
Центральні цілі стратегії розвитку органічного руху в програмі  Organic 3.0

Назва цілі програми  Organic 3.0 Характеристика
1. Культура інновацій Заохочення традиційних фермерів до впровадження альтернативних практик. Пошук 

традиційних та новітніх соціальних, екологічних та технологічних нововведень, оцінка їх 
ризиків впливу та потенціалу.

2. Постійне вдосконалення практик Постійне вдосконалення операцій та систем в екологічних, соціальних, економічних, 
культурних векторах. Виробники мають право самостійно вибрати вектор розвитку, однак 
диверсифікація є бажаною. Програма містить рекомендації щодо визначення пріоритетних 
напрямів розвитку, які мають найбільший ефект. Фермери, переробники та трейдери повинні 
використовувати відповідний інструмент для оцінки своїх власних операцій, демонструючи 
постійні вдосконалення. 

3. Поєднання шляхів досягнення 
прозорості та чесності

Досягнення прозорості та чесності ведення органічного господарства шляхом залучення 
третьої сертифікаційної сторони, впровадження нових методів перевірки ланцюгів вартості 
(сучасна автентифікація та технології відстеження).

4. Кооперація на базі взаємних інтересів Створення альянсів з рухами та організаціями, які переслідують подібні цілі та завдання, 
метою яких є пропаганда сталих методів ведення сільського господарства, зокрема 
потенційними партнерами виступають прихильники агроекології, справедливої торгівлі, 
рухи за права дрібних та сімейних фермерств, «зеленої моди», міського сільського 
господарства тощо. 

5. Всебічне розширення прав усіх 
учасників органічного вир-ва (від 
фермера до кінцевого споживача)

Підтримка малих та середніх органічних ферм, справедливий розподіл виручки, прозоре та 
справедливе встановлення цін на продукцію, підтримка жіночої робочої сили тощо.

6. Справедлива вартість та розрахунок 
собівартості

Необхідність установлення справедливої ціни шляхом скасування дотацій на добрива, 
посилення податкового тиску на компанії-забрудники, маркування ГМО продукції та їй 
подібних. Державні субсидії та прямі виплати фермерам мають бути спрямовані на розвиток 
практик, які виробляють суспільні товари та надають послуги з обслуговування екосистеми. 

Джерело: побудовано автором на основі [7]

1,6 млн. євро (1,89 млн. дол. США) на програми розвитку 
органічного виробництва (рис. 1). Міжнародною федерацією 
органічного сільськогосподарського руху було створено тех-
нологічну інноваційну платформу (TIPI) [8], мета існування 
якої полягає у сприянні міжнародному співробітництву в 
галузі досліджень, обміну науковими знаннями про органічні 
продукти харчування, застосування та впровадження іннова-
цій та наукових знань відповідно до принципів органічного 
землеробства. 

Оскільки учасниками Міжнародної федерації органічного 
руху є більше 120 країн, вона є єдиною глобальною органі-
зацією, відповідальною за світовий розвиток органічного 
фермерства. Окремі країни або групи країн розробляють свої 
власні плани розвитку органічного сільського господарства від-
повідно до їх внутрішніх потреб та з урахуванням їх специфіч-
них особливостей. 

На наднаціональному рівні програми розвитку органіч-
ного виробництва розробляються наднаціональним урядом 
ЄС. У 2013 р. Європейською Комісією було прийнято «Спільну 
аграрну політику на 2014–2020 рр.», яка покликана поширити 
сталий розвиток та сприяти подоланню екстремальних клі-
матичних умов, особливе місце в якій відведено органічному 
сільському господарству (табл. 2). 

Порівняно з попередніми програмами розвитку в «Спільній 
аграрній політиці на 2014–2020 рр.» збільшено підтримку орга-
нічного виробництва, зокрема органічні ферми (під цю катего-
рію підпадають повністю та частково органічні компанії) авто-
матично отримують «зелені виплати», підтримка закладена в 
таких статтях [11]:

1. Стаття 15 (4g) «Консультаційні послуги, управління 
фермами та послуги з надання допомоги фермерам». Надання 
порад із ведення органічного господарства.
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Рис. 1. Витрати та доходи Міжнародної федерації органічного руху  
на/від органічні програми розвитку, 2013–2016 рр., 1 000 євро [9]



44

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

2. Стаття 16 (1a (ii)) «Якісні схеми для сільськогосподарської 
продукції та продуктів харчування». Зазначено, що органічне фер-
мерство має право отримати фінансову підтримку від ЄС. 

3. Стаття 17 (3) «Інвестиції у фізичні активи». Ставка під-
тримки органічного виробництво становить 40%, однак вона 
може бути підвищена на додаткові 20% для молодих фермерів, 
органічних виробників та ін.

4. Стаття 29 «Органічне фермерство». Надання підтримки 
фермерам за 1 га на період від 5 до 7 років. Виплати здійсню-
ються щорічно та можуть покривати додатково транзитні втрати 
(+20% виплат) для групи фермерів до 30%. Політикою передба-
чено підтримку у розмірі 600 євро на рік за 1 га для дворічних 
рослин, 900 євро для багаторічних рослин, 450 євро – для інших. 

Надання допомоги згідно з вищезазначеною програмою 
має заохотити традиційних фермерів до переходу на органічне 
виробництво, а для органічних підприємств може стати стиму-
лом для збільшення обсягу органічного виробництва, сприяти 
біорізноманіттю та кооперації. Спільна аграрна політика має 
деякі недоліки, які можуть стати причиною зменшення або 
повної відмови від підтримки органічного виробництва краї-
нами за рахунок відокремлення органічного виробництва від 
інших альтернативних практик, які також є обов’язковими до 
виконання. Іншою проблемою, яка потенційно може виник-
нути, є збільшення розриву між рівнями підтримки між краї-
нами – членами ЄС.

Варто зазначити, що заохочення популяризації органічної 
агропродовольчої продукції також має місце в європейській 
програмі, яка спрямована на стимулювання споживання молоч-
них продуктів, свіжих фруктів та овочів в освітніх закладах. 
У даній програмі органічне виробництво представлено в двох 
пунктах: 10, 11 статті 23 «Допомога під час постачання шкіль-
них фруктів та овочів, молока, проведення навчальних заходів 
та пов'язаних з ними витрат» [12], де зазначено:

– пункт 10: для забезпечення ефективності шкільної іні-
ціативи держави-члени мають проводити освітні заходи, які 
мають сприяти відновленню зв’язку між учнями та сільським 
господарством, зокрема через такі заходи, як відвідування ферм 

та розширення асортименту агропродовольчих товарів. Заходи 
також можуть бути спрямовані на інформування дітей про здо-
рові харчові звички, місцеві харчові ланцюги, органічне зем-
леробство, стійке виробництво або боротьбу з продовольчими 
відходами;

– пункт 11: держав-членів заохочують до місцевих та 
регіональних закупівель органічних продуктів тощо. 

Програма діятиме з 1 серпня 2017 р. до 31 липня 
2021 р. [13], в якій закладений щорічний бюджет у розмірі 
250 млн. євро (294,70 дол. США), де на закупівлю молочної 
продукції виділено 100 млн. євро (117,88 млн. дол. США), 
на овочі та фрукти – 150 млн. євро (176,82 млн. дол. США). 
Дана програма створює нові можливості для органічного фер-
мерства в контексті збільшення частки органічної продукції в 
освітніх закладах. 

Особливістю забезпечення розвитку органічного госпо-
дарства є постійний перегляд правил та стандартів регулю-
вання органічної продукції, які мають відповідати спільним 
цілям та інтересам країн – членів ЄС, а також поточним 
вимогам світової спільноти, зокрема світовим правилам тор-
гівлі. У кінці 2017 р. Комітетом із питань сільського госпо-
дарства ЄС було прийнято рішення розробити нове законо-
давство щодо органічного виробництва та маркування, яке 
має набрати чинності в 2021 р. (у разі прийняття). Оскільки 
органічне господарство активно поширюється та розвива-
ється в останні 10 років, ЄС зацікавлений у подальшому сти-
мулюванні органічного виробництва для зменшення частки 
імпорту відповідної продукції

Основні зміни будуть стосуватися встановлення жорсткі-
ших стандартів для імпортної продукції [14], тобто імпортна 
органічна продукція має відповідати європейським правилам 
замість відповідності еквівалентним стандартам, посиленню 
контролю на усіх етапах виробничого циклу, забезпеченню 
споживачів актуальною та достовірною інформаціє щодо орга-
нічного виробництва. Метою даних зобов’язань є підвищення 
довіри споживачів до органічного виробництва. Нові правила 
також мають спростити процес отримання органічного серти-

Таблиця 2
Розподіл бюджету ЄС у рамках «Спільної аграрної політики на 2014–2020 рр.» 

Сфери розподілу бюджету ЄС Млрд. євро  
(млрд. дол. США)

%  від загального 
бюджету ЄС  

на сільське господарство
Загальний бюджет ЄС на розвиток сільського господарства 411,7 (485,31) 100%
«Зелені платежі» 
Загальний національний розмір прямих виплат на 2014-2020 рр. 297,6 (350,81) 72,3%
«Зелені платежі» (максимум 30% від прямих платежів) 89,3 (105,27) 21,7%
Проблеми клімату та навколишнього середовища 
Внесок у поліпшення екології та подолання кліматичних проблем, у тому числі в 
розвиток органічного сільського господарства 29,7 (35,01) 7,2%

Підтримка органічного землеробства (виплати за переробку та обслуговування)
Підтримка сільського господарства в рамках  EAFRD1 6,3 (7,43) 1,5%
Загальні державні витрати (ЄС та держав-членів) на підтримку органічного 
сільського господарства 9,9 (11,67)

Загальні витрати на поліпшення навколишнього середовищеі та подолання кліматичних змін у сільському господарстві
Бюджет ЄС на перехід до екологічного та кліматично дружнього сільського 
господарства 119 (140,28) 28,9%

Джерело: побудовано автором на основі [10]

1 Європейський аграрний фонд розвитку сільських районів (the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
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фікату малим бізнесом. ЄС прагне гармонізувати та спростити 
правила виробництва, охопивши більший асортимент органіч-
ної продукції. Нове законодавство має бути розглянуте Євро-
пейським парламентом та Комісією в першій половині 2018 р. 

Визначною особливістю глобалізації є оцінка потенцій-
них ризиків економічного розвитку, оскільки ХХІ ст. характе-
ризується екстремальними кліматичними умовами, глобаль-
ним потеплінням, прогресивним зростанням населення світу, 
забрудненням земельного, водного та повітряного просторів 
тощо. Реорганізація сільського господарського сектору та його 
забезпечення залишається одним із центральних завдань світо-
вих економік. Важливим напрямом у сільській господарській 
політиці ЄС є забезпечення цільового розвитку органічного фер-
мерства. Представництвом міжнародної федерації органічного 
руху в Європі розроблено «бачення» європейського органічного 
сектору до 2030 р. Перспектива складається із цілей, напрямів 
та завдань, які мають підготувати органічний рух до майбутніх 
політичних, кліматичних та маркетингових змін (табл. 3). 

Міжнародним європейським органічним рухом було роз-
роблено «Органічну карту» (Organic Roadmap to Sustainable 
Food and Farming Systems in Europe), до якої входять три про-
грами [16]:

1. «Органіка на кожному столі» (Organic on every table): 
визнання переваг органічного виробництва як законодавцями, 
так і споживачами; активна пропаганда органічного землероб-
ства; забезпечення високого рівня доступності органічної про-
дукції; в органічному господарстві задіяно більше половини 
європейських ферм.

2. «Вдосконалюй – Надихай – Доставляй» (Improve – 
Inspire – Deliver): органічна система є сталою, постійно вдо-
сконалює свою діяльність та надихає на зміни; знання, освіта 
та навчання допомагають установлювати зв'язок між суспіль-
ством та сільським господарством; органіка забезпечує пра-
вильне та стале харчування.

3. «Справедлива гра – Справедлива винагорода» (Fair play – 
Fair pay): справедливий розподіл влади та вартості у всій сис-
темі дистрибуції; нові моделі бізнесу та комунікацій, сприяють 
установленню довірливих відносин між учасниками; підтримка 
органічного фермерства та справедливе встановлення ціни.

Таблиця 3
Домінанти формування органічного сектору до 2030 р. в ЄС

Екологічні: Технологічні:
– кліматичні зміни (підвищення температури, посилення 
екстремальних кліматичних умов, дефіцитність водних ресурсів у 
деяких регіонах);
– екосистемні послуги (деградація, ерозія, зниження рівня 
родючості ґрунтів, втрата запилювачів);
– енергетичні ресурси (зваженість від імпорту енергоносіїв, 
видобуток шельфового газу, нове джерело енергії – реактор 
атомного синтезу);
– земельні ресурси (виробництво біодизеля, захоплення землі2)

– біотехнології, нанотехнології та синтетична біологія;
– сенсорні технології в сільському господарстві, дрони та 
агророботи;
– діджиталізація та розвиток інформаційно-комунікаційних 
технологій;
– альтернативна протеїнова їжа (комахи та водорості)

Економічні: Соціальні:
– корпоративна консолідація компаній, поява нових лідерів із 
країн, що розвиваються;
– вертикальне та урбаністичне фермерство;
– економіка, яка базується на репутації 

– старіння нації, домінування одноосібних фермерств;
– спільне споживання 

 Джерело: побудовано автором на основі [15]

Органічне виробництво відіграє важливу роль у виробни-
цтві якісних продуктів харчування, створює бізнес-можливості 
та позитивно впливає на навколишнє середовище. Воно забез-
печує досягнення «сталих цілей розвитку ООН». 

Висновки. Необхідність розроблення та здійснення про-
грам підтримки та фінансування органічного виробництва 
зумовлена групою економічних, соціальних та екологічних 
причин. Залежно від географічного охоплення такі ініціативи 
мають міжнародний, регіональний, національний та місце-
вий характер. Найвпливовішою міжнародною організацією, 
відповідальною за популяризацію органічного виробництва 
у світі, є Міжнародна федерація органічного сільськогоспо-
дарського руху, програми якої встановлюють загальні сфери 
розвитку органічного сектору, зокрема це розвиток інновацій, 
посилення кооперації, справедлива торгівля тощо. На регіо-
нальному рівні – наднаціональні програми ЄС, в яких закла-
дено методи фінансової підтримки та стимулювання органіч-
ного сільського господарства. Зокрема, це «Спільна аграрна 
політика на 2014–2020 рр.» та «Бачення Європейського руху 
до 2030 року». 
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Овчаренко А.С. Международные и региональные 
программы поддержки и популяризации 
органического производства

Аннотация. Раскрыты место и роль Международ-
ной федерации органического движения в распростра-
нении и развитии органического производства в мире 
(Organic 3.0). Охарактеризованы основные программы 
финансовой поддержки и стимулирования органи-
ческого метода производства в ЕС (Единая аграрная 
политика на 2014–2020 гг.). Исследованы основные 
инициативы содействия прогрессу европейского орга-
нического движения до 2030 г. (Organic Vision 2030).

Ключевые слова: органическое фермерство, про-
граммы развития, ЕС, международная организация, зе-
леные выплаты.

Ovcharenko A.S. Global and regional support 
schemes and popularization of organic farming

Summary. The article reveals the place and role of the 
International Federation of Organic Agriculture Movements 
in spreading and developing organic production globally 
(Organic 3.0). The main schemes of financial support and 
stimulation of the organic production method in the EU are 
characterized (Common Agricultural Policy 2014 – 2020). 
The initiatives that contribute to the progress of the Euro-
pean organic movement until 2030 are explored (Organic 
Vision 2030).

Keywords: organic farming, schemes, EU, internation-
al organization, green payments.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ  
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ  

В УМОВАХ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 
Анотація. У статті досліджено підходи до визначен-

ня змісту категорії «транскордонне співробітництво», 
що дало змогу розглядати транскордонне співробіт-
ництво залізничного транспорту з погляду відносини 
між залізницями декількох сусідніх країн, що реалі-
зуються на засадах транспарентності і спрямовані на 
підтримання експлуатаційної та техніко-технологічної 
інтероперабельності залізниць за рахунок реалізації 
спільних інфраструктурних проектів розвитку. Подано 
загальні та специфічні принципи транскордонного спів-
робітництва залізничного транспорту. Систематизовано 
чинники розвитку транскордонного співробітництва 
українських залізниць шляхом виділення чинників гло-
бального, національного та галузевого рівнів розвитку.

Ключові слова: залізничний транспорт, транскор-
донне співробітництво, розвиток, принципи, чинники.

Постановка проблеми. Вигідне географічне положення 
України на перетині міжнародних транспортних шляхів ство-
рює величезні можливості для реалізації її транзитного потен-
ціалу та розвитку зовнішніх економічних зв’язків. В умовах 
затвердження європейського вектору інтеграції України залу-
чення залізничного транспорту в систему міжнародних еконо-
мічних відносин на засадах транскордонного співробітництва 
створює підґрунтя для втілення проектів розвитку українських 
залізниць, наближення якості транспортно-логістичних послуг 
до рівня європейських стандартів та збільшення експорту тран-
спортних послуг «Укрзалізниці».

Незважаючи на те що розширення меж транскордонного 
співробітництва та збільшення експорту транспортних послуг 
визначено одним зі стратегічних векторів розвитку залізнич-
ного транспорту України, практична реалізація проектів тран-
скордонного співробітництва українських залізниць виявля-
ється формальною та малоефективною. Так, за даними ПАТ 
«Укрзалізниця», станом на кінець 2017 р. основними країна-
ми-партнерами у сфері міжнародного співробітництва укра-
їнських залізниць виступають такі розвинуті європейські кра-
їни, як Словаччина, Німеччина, Польща, Угорщина, Румунія, 
Чехія, Швейцарія та Італія. Однак, незважаючи на це, більшість 
аспектів їх міжнародної взаємодії з ПАТ «Укрзалізниця» сто-
сується організації залізничного сполучення через український 
кордон та постачання для потреб вітчизняної галузі тягового 
рухомого складу [1; 2]. Зокрема, за період із 1992 по 2017 р. між 
урядом України, ПАТ «Укрзалізниця» та залізницями інших 
країн укладено 10 міжнародних загальнотранспортних догово-
рів про принципи співпраці та умови взаємовідносин у галузі 
транспорту і 22 угоди про співробітництво в галузі залізнич-
ного транспорту [3].

Однак, незважаючи на це, в умовах інтеграції країни в 
Європейське Співтовариство ПАТ «Укрзалізниця» має яко-

мога швидше подолати власну технологічну відсталість і 
забезпечити якість транспортно-логістичного обслуговування 
на рівні європейських стандартів. У цьому аспекті співро-
бітництво із залізницями сусідніх європейських країн має 
розглядатися як стратегічні точки зростання вітчизняного 
залізничного транспорту за рахунок створення можливостей 
для використання досвіду європейських залізниць у системі 
управління галуззю, обміну провідними технологічними 
досягненнями та реалізації спільних проектів інфраструктур-
ного зростання. У зв’язку із зазначеним актуальності набуває 
питання розроблення теоретичного базису розвитку залізнич-
ного транспорту на засадах транскордонного співробітництва, 
що встановлював би основоположні принципи поглиблення 
співпраці залізниць для реалізації спільних проектів їх інфра-
структурного розвитку. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню 
різних аспектів розвитку залізничного транспорту присвятили 
свої публікації такі провідні вчені вітчизняної наукової школи, 
як В.Л. Дикань, О.В. Зубенко, О.Г. Кірдіна, О.М. Полякова, 
І.В. Токмакова та ін. [4–8]. Теоретичні основи транскордонного 
співробітництва висвітлено у працях В. Балабанова, К. Вер-
холанцевої, В. Засадко, Н. Мікула та ін. [9–11]. Разом із цим, 
незважаючи на достатню розробленість питань щодо інстру-
ментарію забезпечення економічного зростання залізничного 
транспорту України, в умовах формування міжнародних тран-
спортно-логістичних систем транскордонне співробітництво 
українських залізниць створює можливість для активізації про-
цесів інфраструктурного розвитку галузі і, відповідно, потре-
бує розроблення теоретичного підґрунтя розвитку залізничного 
транспорту в умовах транскордонного співробітництва. 

Мета статті полягає в удосконаленні теоретичних засад 
розвитку залізничного транспорту в умовах транскордонного 
співробітництва за рахунок розкриття авторського розуміння 
транскордонного співробітництва залізничного транспорту, 
принципів та чинників розвитку транскордонного співробітни-
цтва залізниць України.

Виклад основного матеріалу дослідження. В історич-
ному ракурсі вперше поняття «транскордонне співробітни-
цтво» розглядалося у рамках міжнародної політичної теорії. 
Одним з основних документів, де наводиться визначення 
транскордонного співробітництва, є Мадридська конвенція 
про транскордонне співробітництво між територіальними 
общинами або властями, прийнята в 1980 р. Згідно з нею, 
транскордонне співробітництво – це спільні дії між територі-
альними общинами або властями, що знаходяться під юрис-
дикцією двох або декількох договірних сторін, які спрямовані 
на посилення та поглиблення добросусідських відносин та 
на укладання із цією метою будь-яких необхідних угод або 
досягнення домовленостей [12].
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Поступово з розвитком економічних відносин якісно змі-
нилися й підходи до розуміння транскордонного співробітни-
цтва. Зокрема, зі створенням ринку ЄС, що супроводжувалося 
зникненням бар’єрів між країнами – учасницями даного еко-
номіко-політичного союзу, відбулося формування якісно нової 
парадигми розвитку транскордонного співробітництва. Її осно-
вне вираження полягає у тому, що порівняно з діючою раніше 
системою поглядів на транскордонні зв’язки сьогодні в основі 
транскордонного співробітництва знаходяться історичні, гео-
графічні, політичні та економічні аспекти взаємодії прикор-
донних територій двох сусідніх країн, що реалізуються через 
спільно розроблені механізми взаємодії. 

В основному нормативно-правовому документі у сфері 
регулювання зв’язків між суб’єктами та учасниками транскор-
донного співробітництва, а саме Законі України «Про тран-
скордонне співробітництво» від 02.12.2012, наводиться таке 
визначення транскордонного співробітництва: «Транскордонне 
співробітництво – спільні дії, спрямовані на встановлення і 
поглиблення економічних, соціальних, науково-технічних, еко-
логічних, культурних та інших відносин між територіальними 
громадами, їх представницькими органами, місцевими орга-
нами виконавчої влади України та територіальними громадами, 
відповідними органами влади інших держав у межах компетен-
ції, визначеної їх національними законодавством» [13].

Окрім нормативно-правового закріплення терміну «тран-
скордонне співробітництво», у науковій літературі також сфор-
мувалися різні підходи до його визначення (табл. 1). Вивчення 
теоретичних поглядів на трактування даної категорії дало змогу 
встановити, що більшість науковців акцентує увагу на тому, що 
обов’язковою умовою транскордонного співробітництва має 
виступати географічна близькість територій держав – учас-
ниць такого партнерства. Так, Н. Мікула та В. Засадко визна-
чають транскордонне співробітництва з погляду різних видів 
міжнародної діяльності, що реалізується в різних формах на 
регіональному рівні та характеризується низкою особливостей: 
наявністю кордону, спільним використанням природних ресур-
сів і, відповідно, спільним вирішенням проблем екологічної 
безпеки, більш широким взаємним спілкуванням населення 
сусідніх держав та особистими зв’язками людей, значно вищим 
навантаженням на інфраструктуру [11].

Подібної точки зору дотримується і колектив авторів 
В. Пила, О. Чмир, О. Гарасюк та Т. Терещенко. Однак попри 
загальне визначення транскордонного співробітництва з 
погляду взаємозв’язків, ці науковці звертають увагу на форми 
і рівні їх реалізації, а саме зазначаючи, що ці відносини мають 
вигляд конкретних проектів і програм та налагоджені на регіо-
нальному і локальному рівнях [18]. На відміну від попередніх 
учених на економічний аспект транскордонного співробітни-
цтва вказує К.В. Балабанов, визначаючи дану категорію як різ-
ного роду форм соціально-економічного партнерства, що реалі-
зуються на географічно близьких територіях для підтримання 
стійких коопераційних зв’язків між різними галузями еконо-
міки [9]. На думку К.С. Верхоланцевої, нині транскордонне 
співробітництво носить багатогранний характер, що пов’язано 
не стільки з кількістю держав – учасниць даного партнерства, 
але й різноманіттю суб’єктів, за участю яких реалізуються 
співпраця (держав, транснаціональних корпорацій, банків 
тощо) [10]. Варто погодитися з визначенням даного автора, 
оскільки в умовах глобалізації, що виражається в поглибленні 
взаємозалежності країн, нині на політичній карті світу майже 
відсутні країни, що не є учасницями глобального торговель-
ного простору. Інформаційні технології та Інтернет забезпе-
чили інформаційний обмін континентально віддалених країн, 
фактично створивши умови для розвитку і підтримання їх ста-
більних зовнішніх зв’язків. Цим же науковцем пропонується 
і класифікація теоретично-методологічних підходів до визна-
чення транскордонного співробітництва. Особливість даної 
класифікації полягає у тому, що К.С. Верхоланцевою запропо-
новано розглядати транскордонне співробітництва залежно від 
сфери реалізації інтересів держав-учасниць, а саме виділено 
політичний, регіональний, соціологічний та реалістичний під-
ходи до визначення транскордонного співробітництва [10]. 

Узагальнюючи теоретичні погляди щодо визначення тран-
скордонного співробітництва, варто визначити, що зміст даної 
категорії досить чітко розкривається через характерні для цього 
процесу ознаки. Найбільш вираженими з них є: по-перше, 
міжнародний (зовнішній) аспект співпраці; по-друге, терито-
ріальна близькість держав – учасниць партнерства, що вира-
жається через наявність спільних кордонів; по-третє, наявність 
спільних економічних інтересів або проблем, що потребують 

Таблиця 1
Підходи науковців щодо визначення змісту поняття «транскордонне співробітництво»

Автор Транскордонне співробітництво – це

П.Ю. Бєлєнький, 
Н.А. Мікула [14]

специфічна сфера зовнішньоекономічної, політичної, екологічної, культурно-освітньої та інших видів 
міжнародної діяльності, яка здійснюються на регіональному рівні й яка, охоплюючи всі загальні їхні форми, 
відрізняється необхідністю та можливостями більш активного їх використання, а також низкою особливостей, 
а саме наявністю кордону і необхідністю його облаштування, спільним використанням природних ресурсів 
і, відповідно, спільним вирішенням проблем екологічної безпеки, більш широким взаємним спілкуванням 
населення сусідніх держав та особистими зв’язками людей, значно вищим навантаженням на інфраструктуру 

А.С. Зборовська [15]
сегмент міжнародних економічних відносин» об’єктивно сприяє зниженню економічних бар’єрів, зближенню 
й взаємодоповненню національних економік, їх інтеграції та поступовому становленню транскордонних 
економічних регіонів у структурі єдиного економічного простору

І.В. Артьомов [16]
спеціальна система взаємодії між регіонами суміжних держав, пов’язаних спільним відрізком міждержавного 
кордону, спрямована на вирішення конкретної проблеми транскордонного характеру або співпрацю в окремій 
галузі, де характер взаємодії в межах національних законодавств і міждержавних угод визначається, відповідно 
до Мадридської конвенції, спільними рішеннями регіональної і місцевої влад

В.С. Будкін [17]
частина загальної взаємодії прикордонних територій в усіх сферах суспільного життя, яка є фундаментальним 
компонентом такої взаємодії, оскільки за невисокого рівня зв’язків у галузі економіки політичні, культурні, 
освітні та інші напрями співпраці із сусідами не можуть формувати органічний комплекс міждержавних 
відносин регіонального рівня
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реалізації спільних зусиль по обидві сторони кордону; по-чет-
верте, етнічні взаємозв’язки та подібність культурних ціннос-
тей тощо.

З ратифікацією Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, 
що спрямована на поступове входження економіки нашої кра-
їни до спільного європейського ринку, створюються якісно 
нові умови для використання потенціалу транскордонного 
співробітництва. Особлива роль в підтриманні транспортно-е-
кономічних зв’язків та реалізації політики вільної торгівлі між 
ЄС та Азією належить залізничному транспорту України. Це 
пов’язано з величезними провізними здатностями українських 
залізниць та їх включенням до складу стратегічно важливої 
для Європи системи міжнародних транспортно-логістичних 
зв’язків. За таких умов стратегічна мета залізничного тран-
спорту України в умовах поглиблення співробітництва з ЄС – 
використати потенціал транскордонного співробітництва для 
реалізації проектів інфраструктурного розвитку вітчизняних 
залізниць і залучення додаткових транскордонних вантажних 
та пасажирських потоків. Ураховуючи зазначене, під транскор-
донним співробітництвом залізничного транспорту пропону-
ється розуміти відносини між залізницями декількох сусідніх 
країн, що реалізуються на засадах транспарентності і спрямо-
вані на підтримання експлуатаційної та техніко-технологічної 
інтероперабельності залізниць за рахунок реалізації спільних 
інфраструктурних проектів розвитку. 

Оскільки транскордонне співробітництво залізничного 
транспорту, з одного боку, носить міжнародний аспект діяльно-
сті ПАТ «Укрзалізниця», а з іншого – пов'язаний із реалізацією 
проектів розвитку галузі, принципи транскордонного спів-
робітництва залізничного транспорту доцільно розподілити 
на загальні та специфічні. До загальних належать принципи 
добровільності, законності, прозорості, територіальної ціліс-
ності та рівноправності учасників транскордонного співробіт-
ництва залізничного транспорту. Специфічні принципи мають 
ураховувати особливості діяльності залізничного транспорту і, 
відповідно, визначати загальні засади реалізації спільних інф-
раструктурних проектів розвитку галузі. До них варто віднести 
принципи транспарентності, інтероперабельності, солідар-
ності, субсидіарності, конвергенції, збалансованості, ефектив-
ності та оптимальності взаємовідносин у сфері інфраструктур-
ного розвитку залізниць.

Розвиток транскордонних зв’язків відбувається під впли-
вом множини чинників, які визначають їх характер та сферу 
реалізації, специфіку організації спільних дій у рамках тран-
скордонного співробітництва, а також залежать від вну-
трішніх можливостей залізничного транспорту виступати 
активним учасником міжнародних транспортно-логістичних 
зв’язків. Ураховуючи те, що транскордонне співробітництво 
залізничного транспорту пов’язане з реалізацією спільних 
інфраструктурних проектів розвитку, орієнтованих на погли-
блення транспортно-логістичних зв’язків та інтенсифікацію 
транзитопотоків територією України, чинники розвитку тран-
скордонного співробітництва українських залізниць розкрито 
на глобальному, національному та галузевому рівнях (рис. 1). 
Так, чинниками глобального рівня, що створюють передумови 
для розвитку транскордонного співробітництва залізничного 
транспорту, визначено: 

– розбудову міжнародних транспортних коридорів та роз-
виток нових сухопутних маршрутів;

– інтенсифікацію товаротранспортних потоків у напрямку 
Європа – Азія;

– реалізацію глобальної транспортної політики та форму-
вання глобального транспортного ринку; 

– глобальну інформатизацію;
– гармонізацію транспортного законодавства країн;
– активізацію програм співробітництва між країнами;
– розвиток НТП та віртуальних бізнес технологій;
– зростання рівня життя та плинності населення.
До чинників розвитку транскордонного співробітництва 

залізничного транспорту віднесено:
– стабільність воєнно-політичної та економічної ситуації 

в країні;
– ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, 

імплементацію низки директив та регламентів ЄС;
– інноваційний розвиток промислового виробництва;
– подолання корупції та зниження рівня інфляції в країні;
– досконалість нормативно-правової бази регулювання 

міжнародної та інвестиційної діяльності;
– досконалість транспортного, митного та тендерного 

законодавства;
– прозорість та простоту митно-тарифної політики в країні;
– державну підтримку залізничного транспорту; 
– активізацію діяльності інноваційних інститутів;
– підвищення рівня якості освіти та життя населення тощо.
На галузевому рівні чинниками розвитку транскордонного 

співробітництва залізничного транспорту виділено:
– поліпшення стану техніко-технологічної бази залізнич-

ного транспорту;
– розроблення та реалізацію Стратегії міжнародного 

співробітництва українських залізниць;
– розроблення ефективної цінової та амортизаційної 

політики;
– завершеність реформ та створення прозорої системи 

корпоративного управління галуззю;
– розроблення прозорих механізмів інвестування та 

фінансування галузі;
– впровадження технологій суміщення із залізницями ЄС;
– розвиток раціоналізаторства та винахідництва, підви-

щення соціального захисту працівників;
– впровадження інтелектуальних інформаційних техно-

логій;
– розбудову транспортно-логістичної інфраструктури, 

впровадження технологій співпраці з митними органами та 
іншими учасниками транспортного процесу;

– поліпшення стану ремонтної бази, впровадження ощад-
ливого виробництва в галузі;

– формування ефективної кадрової політики на залізнич-
ному транспорті тощо.

У цілому розкриті теоретичні положення розвитку заліз-
ничного транспорту в умовах транскордонного співробітни-
цтва становлять базис для розроблення концепції розвитку 
ПАТ «Укрзалізниця» на засадах транскордонного партнерства, 
що дасть змогу реалізувати інфраструктурні проекти розвитку 
залізничної галузі та ефективно інтегруватися в європейську 
транспортно-логістичну систему.

Висновки. Таким чином, досліджено підходи до визначення 
змісту категорії «транскордонне співробітництво», що дало 
змогу розглядати транскордонне співробітництво залізничного 
транспорту з погляду відносини між залізницями декількох 
сусідніх країн, що реалізуються на засадах транспарентності і 
спрямовані на підтримання експлуатаційної та техніко-техно-
логічної інтероперабельності залізниць за рахунок реалізації 
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Рис. 1. Чинники розвитку транскордонного співробітництва залізничного транспорту України
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спільних інфраструктурних проектів розвитку. На основі цього 
подано загальні та специфічні принципи транскордонного спів-
робітництва залізничного транспорту. Ґрунтуючись на тому, що 
транскордонне співробітництво залізничного транспорту пов’я-
зане з реалізацією спільних інфраструктурних проектів розвитку, 
орієнтованих на поглиблення транспортно-логістичних зв’язків 
та інтенсифікацію транзитопотоків територією України, систе-
матизовано чинники розвитку транскордонного співробітництва 
українських залізниць шляхом виділення чинників глобального, 
національного та галузевого рівнів розвитку.
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Коринь М.В. Теоретические аспекты развития 
железнодорожного транспорта в условиях 
трансграничного сотрудничества

Аннотация. В статье исследованы подходы к 
определению содержания категории «трансгранич-
ное сотрудничество», что позволило рассматривать 
трансграничное сотрудничество железнодорожного 
транспорта с точки зрения отношений между желез-
ными дорогами нескольких соседних стран, реализу-
емых на основе транспарентности и направленных на 
поддержание эксплуатационной и технико-технологи-
ческой интероперабельности железных дорог за счет 
реализации совместных инфраструктурных проек-
тов развития. Представлены общие и специфические 
принципы трансграничного сотрудничества железно-
дорожного транспорта. Систематизированы факторы 
развития трансграничного сотрудничества украинских 
железных дорог путем выделения факторов глобально-
го, национального и отраслевого уровней развития.

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, 
трансграничное сотрудничество, развитие, принципы, 
факторы.

Korin M.V. Theoretical aspects of the development of 
rail transport in the context of cross-border cooperation

Summary. In the article the approaches to defining 
the content of "cross-border cooperation" category, which 
made it possible to consider cross-border cooperation of rail 
transport in terms of the relationship between the railways 
of several neighboring countries, implemented on the basis 
of transparency and focus on maintaining operational and 
technical-technological railway interoperability through 
the implementation of joint infrastructure development 
projects. General and specific principles of cross-border 
cooperation of railway transport are presented. The factors 
of development of cross-border cooperation Ukrainian rail-
ways through the allocation of factors of global, national 
and sectoral development.

Keywords: railway transport, cross-border cooperation, 
development, principles, factors.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ  
ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ 

Анотація. У статі проаналізовано поточний стан 
енергоефективності в Україні. Досліджено динаміку 
енергоємності економіки України, ЄС та світу протя-
гом 1990–2016 рр. Виявлено диспропорції у структурі 
загального первинного постачання та кінцевого спожи-
вання енергії в Україні порівняно із загальносвітовими 
та європейськими тенденціями.

Ключові слова: природні ресурси, вичерпність, 
ресурсоефективність, енергоресурси, відновлювальні 
джерела енергії. 

Постановка проблеми. Розвиток світової економіки та 
збільшення населення планети призводять до швидкого вичер-
пання природних ресурсів. Зростаюча конкуренція за певні 
ресурси та їх обмеженість створюють дефіцит і зумовлюють 
підвищення їх цін, що негативно впливає на економіку країн 
світу, тому для поліпшення суспільного добробуту населення 
та прискорення економічного розвитку країн необхідне ефек-
тивне управління використанням природних ресурсів протягом 
усього їх життєвого циклу (від видобутку, транспортування, 
перетворення, споживання та накопичення до утилізації відхо-
дів). 

Приймаючи до уваги широку розповсюдженість викори-
стання енергетичних ресурсів, імпортозалежність вітчизняної 
економіки від постачань сировини, високу вартість енергоно-
сіїв та їх вичерпність, нині більш пильна увага науковців та 
практиків приділяється саме цим ресурсам. Світове інтенсивне 
використання енергетичних ресурсів зумовило низку еколо-
гічних проблем, серед яких – загроза глобального потепління, 
проблеми утилізації відходів атомних електростанцій тощо. 
З огляду на цей факт, підвищення ефективності використання 
енергетичних ресурсів (або енергоефективність) у розумінні 
використання їх меншої кількості для виробництва більшої 
доданої вартості є особливо актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема-
тика підвищення ефективності використання ресурсів на різ-
них рівнях національної економіки охоплює широкий спектр 
взаємопов’язаних питань та виступає полем наукового для 
пошуку багатьох економістів. Вагомий пласт наукових напра-
цювань сформований роботами О. Амоші та Д. Череватського 
[1], Б. Андрушківа, В. Геєця [2], В. Ляшенка, К. Пайонка та 
О. Квілінського [3], Р. Фатхутдінова та ін. Окрім того, питан-
нями ефективності використання енергетичних ресурсів займа-
ється значна кількість міжнародних організацій та інституцій, 
зокрема Міжнародне енергетичне агентство (IEA), Enerdata, 
Міжнародне партнерство зі співробітництва в галузі енергое-
фективності (IPEEC) та ін. В Україні створено та функціонує 
декілька організацій, які займаються питаннями енергоефек-
тивності: Державне агентство з енергоефективності та енер-
гозбереження, Фонд енергоефективності, Асоціація з енерго-
ефективності та енергозбереження, Біоенергетична асоціація 
України та ін.

Ураховуючи, по-перше, пріоритетність підвищення енерго-
ефективності української економіки та, по-друге, динамічність 
та мінливість зовнішнього і внутрішнього середовища, виникає 
необхідність постійного проведення моніторингу ефективності 
використання енергетичних ресурсів в Україні порівняно з 
показниками енергоефективності інших країн світу для своє-
часного виявлення та майбутньої реалізації потенціалу енерго-
ефективного розвитку української економіки. 

Мета статті полягає у проведенні аналізу поточного стану 
енергоефективності України, ЄС та світу для виявлення мож-
ливостей прискорення енергоефективного розвитку вітчизня-
ної економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із важ-
ливих аспектів, який дає змогу оцінити поточний стан енерго-
ефективності економіки країни, є визначення структури поста-
чання енергії (табл. 1), оскільки загальновідомо, що зменшення 
частки викопного палива сприяє посиленню позицій країни в 
ефективному виробництві енергії, забезпеченню незалежності 
економіки від обмеження поставок окремих видів енергоресур-
сів та підвищенню енергетичної безпеки країни у цілому.

Відповідно до методики International Energy Agency (IEA), 
загальне первинне постачання енергії (ЗППЕ) виступає мірою 
загальної енергії, яка надходить до економіки, та дорівнює 
власному виробництву (видобутку) з урахуванням зміни запа-
сів та імпорту (експорту) первинних та вторинних енергоносіїв, 
що вимірюються у тисячах тон нафтового еквіваленту (ktoe).

Наведені в табл. 1 розрахунки свідчать, що структура ЗППЕ 
України значно відрізняється від структури ЗППЕ країн ЄС та 
світу. Найбільші відмінності спостерігаються у частках сирої 
нафти та відновлювальних джерел енергії у ЗППЕ. За дослі-
джуваний період частка енергії з відновлювальних джерел 
(ураховуючи гідроенергію) в Україні не перевищувала 3% від 
ЗППЕ, тоді як на частку відновлювальної енергетики в ЄС та 
світі приходилося близько 14% ЗППЕ. 

Впродовж останніх років в Україні спостерігається тенден-
ція до імпортування значних обсягів природного газу (близько 
30% від ЗППЕ), збільшення частки ядерної енергії та скоро-
чення використання власних енергоресурсів. На частку імпор-
тованих енергоресурсів в Україні в 2015 р. припало 51,6% 
ЗППЕ [5]. Вищезазначені тенденції у формуванні структури 
ЗППЕ України підкреслюють необхідність прискорення роз-
витку відновлювальної та альтернативної енергетики та підви-
щення ефективності використання енергоресурсів.

Відповідно до оновленої Енергетичної стратегії України 
[5], поставлено мету до 2035 р. досягти 25% частки відновлю-
вальних ресурсів у ЗППЕ. Проте досягнення зазначених орієн-
тирів можливе лише за значних обсягів інвестування у розви-
ток альтернативної енергетики як із боку держави, так і з боку 
приватного сектору та домогосподарств. Слід підкреслити, що, 
за даними IEA [6], за рахунок останніх двох джерел у 2016 р. у 
світі було профінансовано майже 60% загальних інвестицій в 
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Таблиця 1 
Структура ЗППЕ України, ЄС та світу

Показники
Україна ЄС Світ

2013 2014 2015 2015 2015
ktoe % ktoe % ktoe % ktoe % ktoe %

ЗППЕ, 
у тому числі: 116140 100 105708 100 90090 100 1586365 100 13647367 100

вугілля 41622 35,8 35577 33,7 27344 30,4 262862 16,6 3836087 28,1
сира нафта 3978 3,4 3043 2,9 2851 3,2 620610 39,1 4442109 32,5
нафтопродукти 5928 5,1 7645 7,2 7700 8,5 -104632 -6,6 -107827 -0,8
природній газ 39444 34,0 33435 31,6 26055 28,9 357507 22,5 2943721 21,6
ядерна енергія 21848 18,8 23191 21,9 22985 25,5 223476 14,1 670730 4,9
гідроенергія 1187 1,0 729 0,7 464 0,5 29332 1,8 334396 2,5
геотермальна, сонячна 
та інші 104 0,1 134 0,1 134 0,1 45578 2,9 200564 1,5

біопаливо та відходи 1879 1,6 1934 1,8 2102 2,3 149486 9,4 1323472 9,7
імпорт (експорт) 
електроенергії -851 -0,7 -725 -0,7 -116 -0,1 1226 0,1 2285 0,02

виробництво теплової 
енергії 1000 0,9 745 0,7 571 0,6 921 0,1 1831 0,01

Джерело: розраховано за даними IEA [4]

енергетичну інфраструктуру. А тому в Україні необхідно поси-
лювати роль домогосподарств та приватного сектору у сфері 
інвестування в енергетичний комплекс шляхом формування 
сприятливого інвестиційного клімату.

У світовій практиці енергоефективність економіки оці-
нюється за допомогою зворотного показника – енергоємності 
валового внутрішнього продукту (ВВП). Під час розрахунку 
енергоємності економіки окремої держави визначається спів-
відношення між рівнем витрат енергетичних ресурсів та виро-
бленим ВВП за паритетом купівельної спроможності [7]. І хоча 
показник енергоємності характеризується певними недоліками 
(наприклад, неможливістю врахування кліматичних, інфра-
структурних, територіальних та інших особливостей), нині він 

є відносно універсальним і може застосовуватися для порів-
няння енергоефективності різних економік. 

Енергоємність ВВП України (рис. 1) у період із 1990 по 
2016 р. є значно вищою порівняно з Європейським Союзом 
(ЄС) та світом у цілому.

Встановлені тенденції зміни показника енергоємності ВВП 
свідчать про незначне зростання енергоефективності країн. 
Так, у 1990 р. енергоємність ВВП України становила 0,5 кг 
н. е./дол. та перевищувала відповідні показники країн cвіту у 
2,3 рази та країн, що нині є членами ЄС, у 3 рази. У 2016 р. 
даний показник в Україні скоротився на 0,18 кг н. е./дол. (порів-
няно з 1990 р.) та становив 0,32 кг н. е./дол. Проте незмінним 
залишилося перевищення енергоємності української економіки 
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Рис. 1. Динаміка енергоємності ВВП України, ЄС та світу за постійного паритету  
купівельної спроможності (кг н. е./$2005p)*

* кг н. е. – кілограм нафтового еквівалента; $2005 p. – долари США за постійного обмінного курсу, цін та паритету 
купівельної спроможності 2005 р.
Джерело: складено за даними [8]
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Таблиця 2 
Вплив зміни обсягів ВВП та ЗППЕ на енергоємність економіки України в 2010–2016 рр.

Показник Рік
2010/ 2009 2011/ 2010 2012/ 2011 2013/ 2012 2014/ 2013 2015/ 2014 2016/ 2015

Вплив зміни обсягів ВВП,  
кг н. е./$2005р -0,016 -0,019 -0,001 0,0 0,02 0,028 -0,007

Вплив зміни обсягів первинного 
постачання енергії, кг н. е./$2005р 0,053 -0,017 -0,011 -0,017 -0,028 -0,045 0,004

Загальна абсолютна зміна 
енергоємності ВВП (до попереднього 
року), кг н. е./$2005р 

0,037 -0,035 -0,012 -0,017 -0,008 -0,017 -0,003

Джерело: розраховано за даними [4; 10]

над загальносвітовим (у 2,2 рази) та європейським (в 3,1 рази) 
рівнями. Таким чином, хоча в Україні в останні роки й спосте-
рігається тенденція до скорочення енергоємності ВВП, темпи 
цього зниження залишаються повільними та не дають змоги 
скоротити відставання України від країн ЄС та світу.

Експерти вказують, що вирішення проблеми високої енер-
гоємності ВВП має стратегічне значення для держави, оскільки 
впливає на рівень собівартості та конкурентоспроможності 
продукції. В умовах залежності України від імпорту енергетич-
них ресурсів зниження енергоємності забезпечує підвищення 
енергетичної та економічної безпеки держави [9].

Для дослідження природи скорочення енергоємності ВВП 
України доцільно провести факторний аналіз (табл. 2). Факто-
рами, що впливають на загальну величину енергоємності еко-
номіки, вибрано показники, що покладені в основу розрахунків 
енергоємності, тобто обсяги ВВП та загального первинного 
постачання енергії (ЗППЕ). 

Результати розрахунків, представлені в табл. 2., свідчать, 
що починаючи з 2011 р. спостерігається стала тенденція до 
скорочення рівня енергоємності ВВП України, проте в різні 
періоди це зниження було зумовлено різними факторами. Так, 
у 2014 та 2015 рр. відбулося одночасне скорочення обсягів ВВП 
та первинного постачання енергії, проте темпи зниження ЗППЕ 
були вищими, що дало змогу отримати загальне зниження 
енергоємності економіки країни. У 2010 р. порівняно з 2009 р. 
відбулося зростання енергоємності на 0,037 кг н. е./$2005 р,. 
яке було зумовлене збільшенням обсягів ЗППЕ. Отже, нині в 
Україні не прослідковуються постійні тенденції до щорічного 
збільшення обсягів ВВП (за паритетом купівельної спромож-
ності) та зменшення обсягів ЗППЕ, що негативно відбивається 
на загальному значенні енергоємності вітчизняної економіки.

Як відомо, з часом зміни в енергоефективності можуть від-
буватися також тільки за рахунок зміни складу економіки, тобто 
переходу від більш енергоємного промислового сектору до менш 
енергоємного сектору послуг. Для виявлення впливу структур-
них зрушень в економіці на зміну величини енергоємності було 
досліджено структуру кінцевого споживання енергії (табл. 3).

Відповідно до методики формування енергетичного балансу 
ІЕА [4], сумарна величина первинної і вторинної енергії, яка 
надходить кінцевим споживачам, агрегується за секторами еко-
номіки: промисловістю, транспортом та іншими секторами (у 
т. ч. житловим господарством, торгівлею та послугами, сіль-
ським господарством, рибальством). Разом із тим охоплення 
тих видів палива, які використовуються як сировина в різних 
секторах і не споживаються як паливо, відбувається за рахунок 
показника неенергетичного використання.

Результати аналізу структури кінцевого споживання енер-
гії, наведені в табл. 3, свідчать, що основними споживачами 

енергії є промисловий, транспортний та побутовий сектори, 
на частку яких у середньому протягом 2010–2015 рр. в Україні 
припадає 82,5% кінцевого енергоспоживання, у світі – 79,7%, 
у ЄС – 75,4%. За рахунок промислового сектору в Україні, ЄС 
та світі створюється майже однакова частка ВВП (близько 
26% [10]), проте питома вага вітчизняної промисловості у 
кінцевому енергоспоживанні на 5–10% вища за відповідні 
європейські та світові значення. У 2015 р. частка побутового 
сектору в загальному кінцевому споживанні енергії України 
порівняно з ЄС та світом була вищою відповідно на 8% та 
10,7%, що свідчить про низьку енергоефективність житлового 
фонду України. Питома вага сектору торгівлі та послуг у кін-
цевому споживанні енергії в Україні відповідає загальносві-
товим тенденціям та становить близько 8%, тоді як у ЄС на 
частку даного сектору припадає майже 13%, що стає однією 
з причин більш низької енергоємності економіки країн – чле-
нів ЄС. Протягом останніх років на загальносвітовому рівні 
спостерігається стала тенденція до скорочення частки спо-
живання енергії промисловістю та, відповідно, збільшення 
частки транспортного сектору. Незначні хаотичні коливання 
питомої ваги енергоспоживання певних секторів економіки 
України в загальному обсязі споживання енергії свідчать про 
відсутність сталих тенденцій до оптимізації енергоспожи-
вання та значною мірою можуть бути зумовлені ситуативними 
чинниками. 

Як свідчать результати досліджень інших вітчизняних 
учених, досягнення Україною середнього значення енергое-
фективності за країнами ЄС дасть змогу скоротити енергоспо-
живання на 32,3 млн. т нафтового еквівалента (Mtoe), що відпо-
відає близько 40 млрд. м3 природного газу, а це, своєю чергою, 
майже дорівнює його споживанню й удвічі перевищує його 
імпорт в Україну в 2014 р. Найбільший потенціал енергозбере-
ження було зосереджено у житловому секторі (11,0 Mtoe, або 
34%) та промисловості (9,2 Mtoe, або 28%) [11]. 

Відповідно до зазначеного, найбільш пріоритетними галу-
зями підвищення енергоефективності України є побутовий 
сектор та промисловість, на розвиток яких мають спрямову-
ватися значні інвестиції. Це відповідає й загальносвітовим 
тенденціям, оскільки, за даними IEA [6], у 2016 р. 57% (або 
133 млрд. дол.) світових інвестицій в енергоефективність було 
спрямовано на підвищення енергоефективності будівель, 26% 
(або 61 млрд. дол.) – транспорту; 16% (або 38 млрд. дол.) – про-
мисловості.

Низька енергоефективність вітчизняної економіки погір-
шується також за рахунок значних утрат в електро- та тепло-
мережах. За даними оновленої Енергетичної стратегії України 
[5], втрати електроенергії під час її транспортування від поста-
чальника до споживача у 2015 р. становили близько 12%, що 



56

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

Таблиця 3 
Структура кінцевого споживання енергії за секторами економіки України, ЄС та світу протягом 2010–2015 рр.

Показники
Рік

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Україна

Промисловий сектор, % 33,7 34,1 33,1 31,2 33,5 32,3
Транспортний сектор, % 17,5 17,1 16,3 16,9 16,8 17,2
Побутовий сектор, % 32,2 31,2 32,3 33,5 33,1 32,6
Торгівля та послуги, % 6,3 6,8 6,9 8,2 7,6 7,6
Сільське господарство  
(у т. ч. лісове господарство, рибальство), % 2,8 3,0 3,0 3,2 3,3 3,9

Інші сектори, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Неенергетичне використання, % 7,5 8,0 8,4 7,0 5,7 6,5
Разом загальне кінцеве енергоспоживання, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ЄС
Промисловий сектор, % 22,2 23,1 22,6 22,7 23,2 22,8
Транспортний сектор, % 26,5 27,6 26,8 26,6 28,0 28,1
Побутовий сектор, % 26,4 24,7 26,0 26,3 24,1 24,7
Торгівля та послуги, % 13,1 12,9 13,1 13,2 12,9 13,2
Сільське господарство  
(у т. ч. лісове господарство, рибальство), % 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,2

Інші сектори, % 0,9 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3
Неенергетичне використання, % 8,9 9,1 8,7 8,5 9,1 8,7
Разом загальне кінцеве енергоспоживання, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Світ
Промисловий сектор, % 29,3 29,9 29,7 29,5 29,4 28,9
Транспортний сектор, % 27,7 27,7 28,0 28,1 28,3 28,8
Побутовий сектор, % 22,7 22,2 22,1 22,2 21,9 21,9
Торгівля та послуги, % 8,1 8,0 8,0 8,1 8,1 8,1
Сільське господарство (у т. ч. лісове господарство, 
рибальство), % 2,1 2,1 2,2 2,1 2,1 2,1

Інші сектори, % 1,2 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3
Неенергетичне використання, % 8,9 8,8 8,8 8,8 8,9 8,9
Разом загальне кінцеве енергоспоживання, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Джерело: розраховано за даними [4]

стосується тепломереж, то величина втрат у зазначений період 
становила більше 20%. 

Результати аналізу засвідчили про високий наявний потен-
ціал України у підвищенні енергоефективності, проте для реа-
лізації заходів з енергоефективного розвитку необхідні значні 
обсяги капіталовкладень. Переймаючи наявний закордонний 
досвід, доцільно посилювати роль домогосподарств та приват-
ного сектору у сфері інвестування в енергетичний комплекс 
шляхом формування сприятливого інвестиційного клімату, що 
сприятиме прискоренню енергоефективного розвитку держави.

Висновки. На основі проведеного аналізу стану енергое-
фективності України можна зробити такі висновки:

– у структурі загального первинного енергопостачання 
в Україні відновлювальні джерела енергії мають неспівставно 
низьку частку порівняно з ЄС та світом, що призводить до 
переважання викопного палива та імпортованих енергоресур-
сів та знижує енергетичну безпеку країни;

– протягом 1990–2016 рр. спостерігалися недостатньо 
високі темпи зниження енергоємності ВВП України, які не 
дали змоги скоротити відставання від країн ЄС та світу за 
даним показником;

– більш високі частки промислового та побутового сек-
торів у кінцевому енергоспоживанні України порівняно з ЄС 
та світом зумовлені низькою енергоефективністю зазначених 
секторів економіки.
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Аннотация. В статье проанализировано текущее 
состояние энергоэффективности в Украине. Исследо-
вана динамика энергоемкости экономики Украины, 
ЕС и мира в течение 1990–2016 гг. Выявлены диспро-
порции в структуре общего объема поставок первич-

ной энергии и ее конечного потребления в Украине по 
сравнению с общемировыми и европейскими тенден-
циями.
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мость, ресурсоэффективность, энергоресурсы, возоб-
новляемые источники энергии.

Pankova M. Efficiency of energy resources use in 
Ukraine

Summary. The current state of Ukraine’s energy effi-
ciency is analyzed in the article. The dynamics of the en-
ergy intensity of Ukraine’s economy and those of the EU 
and the world as a whole during 1990-2016 is studied. The 
disproportions in the structure of the total primary energy 
supply and its final consumption in Ukraine in comparison 
with the global and European trends are revealed.
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СТРУКТУРА ІНДУСТРІЇ КОМП’ЮТЕРНИХ ТА ЦИФРОВИХ ІГОР 
ЯК ЧАСТИНА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація. Статтю присвячено концепції культур-
них індустрій та їх ролі в соціально-економічній сис-
темі сучасного суспільства. Описано основні принци-
пи функціонування творчої економіки. Запропоновано 
структуру індустрії відео- та комп'ютерних ігор. Дано 
характеристику окремих блоків та продемонстровано 
взаємозв'язок між ними. Проаналізовано галузь комп'ю-
терних ігор, її розвиток та потенціал української еконо-
міки як однієї з галузей культури.

Ключові слова: творча економіка, промисловість 
культури, відео- та комп'ютерні ігри, постіндустріальне 
суспільство.

Постановка проблеми. Сьогодні в розвитку світової 
економічної системи стала очевидною тенденція поєднання 
творчого потенціалу людства з економічною діяльністю через 
об'єднання технологічних, культурних, соціальних та економіч-
них механізмів. Головним ресурсом і гарантією економічного 
зростання в умовах глобалізації стають знання, інформація 
та здатність до творчості, а в основу покладено використання 
цифрових технологій. Уряд Великобританії зробив творчий 
сектор пріоритетним у своїй новій промисловій стратегії. Було 
зазначено, що сектор креативних індустрій є одним із п'яти сек-
торів, якому приділено особливу увагу у «Зеленій книзі» Про-
мислової стратегії. Це є передумовою формування подальшої 
економічної політики та знайде своє відображення в системі 
законодавства. Цікавим у даному документі є те, що з-поміж 
усіх підгалузей креативного сектору лише музична індустрія 
та індустрія комп’ютерних ігор розглядаються як основні 
приклади промислової стратегії. Слід звернути увагу на те, 
що запропонована програма більшою мірою зорієнтована на 
STEM (науку, технології, інженерію та математику), що зумов-
лено тенденціями, притаманними IV НТР. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проведені 
дослідження переважно стосуються культурних та креативних 
індустрій у цілому. Ними займалися Д. Тросбі, Т. Флю, Д. Хез-
мондалш.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Дослідження теоретичних основ індустрії цифрових 
та комп’ютерних ігор у вітчизняній економічній науці ще не 
набуло популярності.

Мета статті полягає в аналізі сектору відео- та комп’ютер-
них ігор та його структуризації як сфери економічної діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. На початку 
третього тисячоліття творча економіка стає стратегічним 
інструментом сучасного суспільства для забезпечення сталого 
розвитку. Культурні індустрії стають невід'ємною частиною і 
рушійною силою розвитку економічної системи. Вони базу-
ються на творчому потенціалі людини і можуть генерувати 
прибуток через торгівлю товарами та послугами, а також через 
використання інтелектуальної власності. Культурні індустрії – 

специфічна сфера діяльності людини, спрямована на створення 
та поширення продуктів, які впливають на наше розуміння 
світу в цілому [3, с. 6]. За словами Д. Хезмондалша, основним 
продуктом галузей культури є текст. Таким чином, ККІ проду-
кують засоби та інструменти для масових комунікацій. Згідно 
з концепцією А. Долгіна, масові комунікації стають другою 
невидимою рукою сучасного ринку і можуть визначати спо-
соби виготовлення та споживання товарів [1, с. 12].

Сьогодні ККІ є однією з найбільш динамічних секторів сві-
тової торгівлі. В економіці провідних країн вони забезпечують 
2–5% ВВП і демонструють стійке зростання [2, с. 6]. Цей сек-
тор більш стійкий до економічних коливань і має потенціал для 
їх подолання. Концепція креативної економіки дає змогу таким 
країнам, як Україна, інтегруватися в світову економіку шляхом 
інтенсивного використання свого власного творчого потенці-
алу для створення та розповсюдження конкурентоспроможного 
національного культурного продукту.

У середині XX ст. була сформована теорія постіндустріаль-
ного, або інформаційного, суспільства – системи, в якій телеві-
зійні комунікації та персональні комп’ютери відігравали б головну 
роль у процесі виробництва та обміну інформацією і знаннями 
[6, с. 223]. Всі зміни у світі були викликані не тільки технологіч-
ним переворотом, а й змінами в ідеологічних системах.

Економічні проблеми зазвичай зумовлені динамікою фак-
торів, які не завжди можуть бути обчислені економічними та 
математичними інструментами. Економічна наука імітує пове-
дінку голодної людини, але специфіка поведінки задоволеної 
людини не була повністю вивчена, тому необхідно переглянути 
методологію економіки.

Змінюється процес виробництва та споживання: принцип 
стандартизації змінюється на принцип різноманітності. Від-
булися становлення та розвиток економік, які ґрунтуються на 
клубному та демонстративному споживанні. У структурі спо-
живання зросла частка нематеріальних та неутилітарних цін-
ностей. А завдяки широкій автоматизації та всеохоплюючій 
комп’ютеризації значну частку в структурі зайнятості почала 
займати сфера послуг, яка охоплює обслуговування як людей, 
так і машин й обладнання.

Змін зазнала й структура робочого часу. Скорочення робо-
чого часу та збільшення часу на дозвілля змінили його якісні 
характеристики. Індустріалізація та уніфікація відпочинку зни-
зили його цінність та привабливість. За таких умов збільшу-
ється вимога до якості особистого часу і водночас зростають 
вимоги до нових видів розваг. 

У новій економіці обмеженими ресурсами є символи (сим-
волічний дизайн) та людські ресурси: час, увага, пам'ять та 
фізичні можливості. Проблема обмежених ресурсів перемі-
щена зі сфери виробництва до сфери споживання.

Зародження ігрової індустрії почалося у 1970-х роках 
одночасно з продажем перших комп'ютерів, розрахованих на 
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масового споживача. За 40 з невеликим років індустрія комп'ю-
терних ігор розвинулася до таких масштабів, що вже багато 
в чому випереджає своїх найближчих конкурентів: кіноінду-
стрію та музичну індустрію. Особливість ігрового ринку дає 
змогу одночасно існувати і великим компаніям, що випускають 
високобюджетні ігри-блокбастери (ігри ААА-класу), й окре-
мим особистостям, що створюють свої авторські ігри взагалі 
без фінансування (інді-ігри).

Розглянемо структуру даної індустрії (рис. 1).
Запропоноване нами схематичне відображення основних 

процесів індустрії підкреслює її високу технологічність та 
складність. Тут поєднуються творчість (блок «Розроблення ігор» 
та «Видавець»), економіка («Видавець», «Маркетинг», «Спожи-
вач») та сучасні техніка та технології, які присутні на всіх етапах.

Розглянемо детальніше запропоновані блоки. 
1. Виробництво обладнання. Основною умовою для існу-

вання комп'ютерних ігор є наявність технічних пристроїв, здат-
них створювати керовані рухомі зображення. Сьогодні такими 
пристроями є персональні комп'ютери і ноутбуки, ігрові консолі, 
мобільні пристрої (мобільні телефони, смартфони, планшети). 
Власне, споживча електроніка є необхідною передумовою для 
розвитку кожної з культурних індустрій, забезпечуючи процес 
створення, тиражування та споживання культурного продукту.

2. Розроблення програмного забезпечення, платформ та 
середовищ. Управління технічними пристроями здійснюється 
за допомогою комп'ютерних програм. Ігри також є програмами. 
Раніше комп'ютерні ігри створювалися за допомогою програм-
ного коду, але останнім часом більшого поширення здобули 
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Рис. 1. Структура індустрії відео- та комп’ютерних ігор (авторська розробка)
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ігрові движки (game engine). Вони містять у собі безліч готових 
ігрових процесів, механік та елементів. Їх використання істотно 
скорочує час розроблення нової гри. Розробники більше кон-
центруються не на рутинних роботах, а на творчості під час 
розроблення гри.

3. Розроблення гри. Маючи готову ігрову платформу і спе-
ціальні програми, розробники створюють комп'ютерні ігри зі 
своїх творчих ідей. У розробленні комп'ютерних ігор беруть 
участь фахівці різних спеціальностей, зокрема ігрові програмі-
сти, художники, дизайнери, левелдізайнери, композитори, аран-
жувальники, актори. Таким чином, ми бачимо, що на прикладі 
розроблення комп’ютерної гри відбувається об’єднання кількох 
культурних індустрій: дизайну, музичної та кіноіндустрії.

4. Видавництва. Продажем створених комп'ютерних ігор 
займаються не самі розробники, а видавничі компанії. Зазвичай 
завдання видавництва полягає у повному матеріально-техніч-
ному забезпеченні процесу розроблення гри. Проте можлива й 
інша система відносин, зокрема:

– видавець-правовласник повністю спонсорує процес розро-
блення. Права на гру юридично належать не її творцям, а саме 
видавцям. За таких умов, взявши на себе всю економічну і юри-
дичну відповідальність, видавці отримують увесь прибуток. Роз-
робники отримують лише певний відсоток. Цей варіант можливий 
за умови дорогої ліцензії: гра за сюжетом фільму, гра за реальним 
спортивним змаганням, гра з популярного ігрового всесвіту;

– видавець = розробник. Розробники і видавці – дві частини 
однієї великої компанії. У цьому разі розподіл відповідальності 
і прибутку відбувається суто всередині компанії за їх власними 
правилами;

– видавець-сервіс. Права на гру перебувають у розроб-
ника, а видавець лише надає зручний інструмент продажу гри. 
Основний прибуток йде розробнику, а видавець отримує від-
соток за надані послуги. Найчастіше це Інтернет-магазини, які 
продають цифрові копії гри.

5. Маркетинг. Реклама сьогодні сама визначається як 
окрема культурна індустрія. Появу гри потрібно анонсувати та 
залучити увагу заздалегідь якомога більшої кількості потенцій-
них гравців. Використовують безліч інформаційних каналів, 
проте основними серед них є:

– виставки – головне джерело нової інформації в ігровій 
індустрії. Це місце, де журналісти і гравці можуть наживо 
поспілкуватися з розробниками, пограти в прототипи ігор, 
які ще знаходяться в розробленні. Такі виставки працюють як 
інструмент В2В. Існує безліч щорічних ігрових виставок; 

– сайти як найбільш ефективний тип ЗМІ для популяриза-
ції комп'ютерних ігор. Це зумовлено тим, що гравці проводять 
багато часу за комп'ютером, часто відвідують Інтернет. Саме 
там їм найзручніше отримувати нову інформацію;

– журнали. Сьогодні завдяки високим темпами розвитку 
Інтернету вони поступилися своїм місцем ігровим сайтам і 
соціальним мережам, але все ще продовжують існувати;

– телевізійні передачі, присвячені комп'ютерним іграм, 
дуже рідко з'являються на широкому екрані. Проте на Інтер-
нет-відеосервісах комп'ютерні ігри – одна з основних тем віде-
ороликів. Тематичні передачі, відеоогляди, летсплей – усі ці 
формати забезпечують процес поширення інформації та фор-
мування потенційного споживчого ринку гри. Нині професій-
них ЗМІ у цьому секторі дуже мало, а якість багатьох аматор-
ських відеороликів залишає бажати кращого.

6. Споживач-гравець – одночасно джерело прибутку всієї 
ігрової індустрії, поціновувач творчості розробників, потенцій-

ний учасник інших елементів ігрової індустрії. Їх активність 
реалізується через:

– ігрові спільноти. Об'єднання відбувається як на фору-
мах популярних сайтів або навколо окремої гри або ігрової 
серії створюються силами фанатів нові сайти, форуми, Іінтер-
нет-групи;

– кіберспорт. Найбільш досвідчені гравці перетворюють 
своє хобі на професію. Сьогодні кіберспорт розвинувся в 
окрему індустрію зі своїми інфраструктурою, фінансуванням, 
зірками і знаменитостями;

– творчість гравців. Фанати ігор часто намагаються створю-
вати власні сайти, малюнки, журнали, відеопередачі, косплеї, 
ігрові доповнення, повноцінні гри. Це ще раз доводить, що ігри 
несуть культурну цінність і знаходять відгук у серцях гравців. 
Разом із тим очевидною стає специфіка культурної індустрії, 
коли споживач не пасивно користується інформацією, а пере-
творює її і сам починає її продукувати, включаючись у творчий 
процес. У цьому проявляється інклюзивна функція культур-
ного сектору.

Відео- та комп'ютерні ігри – це повноцінна частина сучас-
ної культури, яка трансформується у мистецтво. Художнє зна-
чення гри визначається її емоційним та естетичним змістом і 
досвідом. У Німеччині з 2008 р. розробники ігор офіційно ста-
ють членами ради культури. 

Ігри поділяються на масову культуру та нішу. Прикладом 
масової культури може бути Call of Duty, що можна порівняти 
з масовим кінематографом. Це поп-культура. З іншого боку, є 
такі ігри, як Journey або Heavy Rain, які також демонструють 
високі продажі, але їх цільова аудиторія – це ніша.

Індустрія комп'ютерних ігор тісно пов'язана з апаратним 
та програмним забезпеченням. Малі компанії, які є інновацій-
ним контрактом на виробництво текстів, засновані на проце-
сах розвитку апаратного сектора, і водночас цей сектор прагне 
до впровадження нових пристосувань більше, ніж у секторі 
побутової електроніки або музики і кіноіндустрії. Його органі-
заційна форма слідує логіці книговидавничої галузі, описаної 
Мієжем:

– текст проданий індивідуально, за зміни власника;
– видавець/виробник організовує виготовлення;
– малі та середні компанії концентруються навколо оліго-

полістичних фірм;
– творчий персонал отримує винагороду у вигляді роялті.
Сьогодні цей ринок розвивається дуже динамічно. Остан-

нім часом з'являється нове покоління ігор – цифрові як нове 
популярне мистецтво.

За даними Newzoo, Україна зайняла перше місце в 
50 країнах за рівнем рентабельності галузей комп'ютерних ігор 
(табл. 1). За оцінками аналітиків, в Україні загальний дохід від 
ігор у 2014 р. становив 118,6 млн. доларів, випереджаючи такі 
країни, як Ізраїль та Сінгапур. У своєму регіоні серед 20 країн 
Україна займає четверте місце після Росії, Польщі та Румунії. 
За даними Superdata Research, ринок цифрових ігор в Укра-
їні в 2014 р. становив 68 млн. доларів, а у цілому по східній 
Європі – 2,2 млрд. доларів. Для ігор у соціальних мережах 
українці витратили близько 16 млн. доларів. Світовий ринок 
відеоігор продовжує набирати обертів, хоча, за даними компа-
нії Kreston GCG, останнім часом темпи зростання дещо знизи-
лися. У 2015 р. ринок зріс на 10% – до 91,5 млрд. доларів, з яких 
третина (30,1 млрд.) – мобільні ігри. В Україні до 2015 р. доходи 
від продажу комп'ютерних ігор доходили до 143,6 млн. дола-
рів, забезпечивши країні 45-е місце у світовому рейтингу [4]. 
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У 2014 р. Україна посіла 40-е місце у світовому рейтингу зі 
118,6 млн. доларів. За даними Newzoo Global Market Report 
Premium, у жовтні 2015 р. Україна посіла 43-є місце серед 
100 країн, а прибуток від продажу комп'ютерних ігор становив 
148,3 млн. доларів [8].

Китай – лідер серед країн за рівнем доходів від ігрової інду-
стрії. У цій країні 740 млн. користувачів Інтернету, а доходи від 
продажу ігор перевищують 22,2 млрд. доларів.

На кінець 2015 р. за показниками доходу на одного користу-
вача Інтернету світовими лідерами стали Японія (106,3 дол. на 
рік), Південна Корея (96,4 дол.) та США (76,6 дол.). Українська 
онлайн-спільнота з 20,4 млн. користувачів витрачає на відеоі-
гри в середньому лише 7 доларів на людину. Серед країн Схід-
ної Європи найбільше зростання продажів у 2015 р. демонстру-
вали Польща (46%), Україна (21%) та Румунія (18%). Партнер 
Kreston GCG Олег Кузнєцов зазначив, що український ринок 
відеоігор є одним із найперспективніших у Східній Європі з 
потенціалом збільшення частки платних завантажень ігор 
[4]. Хоча сьогодні приносить більше прибутку, бізнес-модель 
«вільно грати».

Партнер Kreston GCG Сергій Атамась припустив, що 
світові ринки ігор у 2018 р. збільшаться до 111, 3 млрд. [4]. 
Зростання ринку буде залежати від таких тенденцій:

1. Збільшення кількості користувачів смартфонів і планшетів.
2. Подальше розширення Інтернету.
3. Збільшення кількості гравців і платників за ігри.
4. Зміна моделі монетизації: перехід від платних ігор до 

«умовно безкоштовних» ігор (із прихованими платежами).
5. Розповсюдження у соціальних мережах, пошук нової 

аудиторії.
6. Менше використання стратегії копіювання або розро-

блення аналогів успішних ігор. Розроблення нових унікальних 
концепцій.

7. Збільшення часу, проведеного за іграми.
8. Збільшення реклами в ігрових додатках.
З огляду на високий рівень фахівців, приваблива ціна їх 

обслуговування та вигідне географічне положення український 
IT-сектор може конкурувати з більш розвиненими ринками 
США, Індії, Росії та Західної Європи. Це особливо стосується 
малих та середніх підприємств порівняно з транснаціональ-
ними компаніями. У українських компаній є кілька переваг, 
зокрема висококваліфікована робоча сила та вигідна ціна на 
послуги. 

Висновки. Комп’ютерні ігри в Україні є перспективним 
напрямом для підприємництва. Більшість розробників роз-
глядає індустрію комп'ютерних ігор лише як прибутковий 

Таблиця 1
Рейтинг країн за доходом від продажу комп'ютерних ігор

Країна Рейтинг Частка продажів в 
світовій торгівлі ПК, %

Дохід від одного 
Інтернет-користувача, $

Кількість користувачів 
Інтернету, млн. осіб

Загальна чисельність 
населення, млн. осіб

Китай 1 24,4 30,04 740,038 1401,587
США 2 24 75,59 290,534 325,128
Японія 3 13,5 106,31 115,975 126,818
Півд. Корея 4 4,4 96,38 41,735 49,75
Німеччина 5 4 50,18 71,828 82,562
Україна 45 0,2 7,02 20,448 44,646
Інші 29,5 14,98 1796,299 4375,805
Всього 100 29,65 3077,857 640,6296

Джерело: побудовано за даними [4]

сектор економіки. Але, насправді, створення ігор – це ще й 
інструмент культури. Для сучасних дошкільнят ігри заміню-
ють дитячі казки, що створюють світогляд, для підлітків вони 
створюють персонажів-кумирів, замінюючи собою класичні 
книги, і лише для дорослих людей ігри залишаються поки 
що лише розвагою. За правильного підходу ідеї, закладені в 
комп'ютерні ігри, набагато краще засвоюються дітьми, ніж 
ідеї з книг або мультфільмів. Сучасні діти пізнають світ через 
призму комп'ютерних ігор. Ігри ці створюються людьми, 
часто далекими від культури, педагогіки, психології. А в дея-
ких випадках гри навмисно створюються для пропаганди тих 
чи інших ідей. Культурний потенціал комп'ютерних ігор ще 
тільки починає розкриватися, але вже зараз зрозуміло, що 
потенціал цей – величезний.

Внесок культурних індустрій у цілому не обмежується 
лише матеріальним. Вони сприяють соціальній інтеграції, 
консолідації населення, підвищенню рівня освіти, належності 
до спільноти та загальному усвідомленню приналежності до 
певного історичного моменту. Вони опосередковано поліпшу-
ють ефективність економічної діяльності у суміжних галузях 
шляхом створення єдиного середовища зв'язку. Творчі галузі 
змінюють традиційну модель економічного зростання, джерела 
додаткової вартості, розуміння факторів, що становлять бізнес. 
Це встановлює нові вимоги до робочої сили, виробничої інфра-
структури та інституційного середовища порівняно з промис-
ловою економікою.
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Проскурина М.О. Структура индустрии 
компьютеров и видеоигр как часть национальной 
экономики

Аннотация. Статья посвящена концепции культурных 
индустрий и их роли в социально-экономической системе 
современного общества. Описаны основные принципы 
функционирования творческой экономики. Предложена 
структура индустрии видео- и компьютерных игр. Дана 
характеристика отдельных ее блоков и продемонстриро-
вана взаимосвязь между ними. Проанализирована отрасль 
компьютерных игр, ее развитие и потенциал украинской 
экономики как одной из отраслей культуры.

Ключевые слова: творческая экономика, промыш-
ленность культуры, видео- и компьютерные игры, по-
стиндустриальное общество.

Proskurina M.O. The structure of the industry of 
computers and video games, as a part of the national 
economy

Summary. This thesis deals with concept of cultur-
al industries and their role in social-economic system of 
modern society. There was described the main principles 
of function of creative economy. The structure of the vid-
eo and computer games industry has been proposed. The 
characteristics of its individual blocks are given and the 
relationship between them is demonstrated.There was an-
alyzed the industry of computer games, its development 
and potential for Ukrainian economy, as one of cultural 
industries.

Keywords: creative economy, cultural industries, video 
and computer games, post industrial society.
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ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ  
ЗА ПОКАЗНИКАМИ СТАНУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ

Анотація. У статті здійснено аналіз показників 
економічного розвитку України. Досліджено основні 
індикатори стану споживчого ринку та їх взаємозв’я-
зок із динамікою показників економічного розвит-
ку. Доведено, що функціонування споживчого ринку 
має велике значення для розвитку економіки країни, 
а рівень основних показників економічного розвитку 
значною мірою залежить від рівня індикаторів спожи-
вчого ринку.

Ключові слова: економічний розвиток, споживчий 
ринок, валовий внутрішній продукт, споживчі товари, 
обсяг роздрібного товарообігу, споживчі витрати домо-
господарства, дохід домогосподарства.

Постановка проблеми. В умовах глобального розвитку 
України та перебудови вітчизняної економіки відповідно до 
умов постіндустріального суспільства важливим чинником 
забезпечення сталого економічного розвитку залишається спо-
живчий ринок. Він поряд з іншими складниками економічної 
системи є провідною рушійною силою економічного розвитку 
країни. З огляду на це, виникає об’єктивна необхідність аналізу 
сучасних тенденцій, які мають місце в розвитку вітчизняного 
споживчого ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням 
дослідження економічного розвитку та факторів, що вплива-
ють на нього, присвячено роботи багатьох учених, зокрема: 
В.В. Венгер, Г.Я. Глухої, В.Л. Іноземцева, Н.Д. Кондратьєва, 
Л.Г. Мельника, Л.В. Проданової, Й. Шумпетера та ін. 

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Незважаючи на велику кількість досліджень щодо 
зазначеної проблематики та розгляд економічного розвитку 
держави в різних аспектах, недостатньо розробленими залиша-
ються питання впливу показників споживчого ринку на еконо-
мічний розвиток. 

Мета статті полягає в аналізі основних індикаторів стану 
споживчого ринку та дослідженні їх впливу на економічний 
розвиток України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Економіч-
ний розвиток України протягом останніх років не був ста-
більним, що пояснюється як зміною зовнішньоекономічної 
кон’юнктури, так і внутрішніми чинниками, зокрема поси-
ленням утручання держави в розподіл фінансових ресурсів, 
непослідовністю державної економічної політики, відсут-
ністю прогресу в проведенні структурних реформ, політич-
ною та економічною нестабільністю. Як відомо, у 2014 р. 
вітчизняна економіка потрапила під вплив цілої низки нега-
тивних факторів, що походили з трьох джерел: зовнішнього 

воєнно-політичного; внутрішнього структурно-економічного; 
недостатності зусиль із реформування системи монетарного 
регулювання [1]. Однак слід зазначити, що в 2016 р. спостері-
гаються певні позитивні тенденції, що дають привід дослідни-
кам стверджувати про початок виходу української економіки 
з глибокої кризи. Про це свідчить зростання ВВП на 2,9% 
порівняно з попереднім роком. Україна посилила свої пози-
ції у світовому рейтингу інвестиційної привабливості на один 
пункт [2], та відбулося підвищення інвестиційної активності: 
в економіку країни надійшло 3,1 млрд. дол. прямих іноземних 
інвестицій [3]. При цьому не можна не погодитися з думкою 
інших дослідників, які вважають такі позиції занадто низь-
кими, адже найближчі сусіди України мають набагато вищий 
рейтинг. Так, Польща піднялася із 25-го на 24-е місце, Біло-
русь – із 50-го на 37-е, Молдова – із 47-го на 44-е, Грузія – із 
23-го на 16-е місце, Російська Федерація втратила свої пози-
ції, але все ж таки посідає 40-е місце [2]. Тобто можемо гово-
рити про недостатність реформ, що сприяли би спрощенню 
ведення бізнесу в Україні. 

Внутрішній споживчий попит залишився на достатньо 
високому рівні і протягом останніх років виступав основним 
фактором ділової активності в країні. Позитивний вплив на 
розвиток споживчого ринку в Україні мало нарощування обся-
гів сільськогосподарського виробництва. Високі показники 
виробництва продукції в аграрному секторі сприяли збере-
женню цінової політики в Україні. Зазначимо також позитивну 
тенденцію у розвитку зовнішньої торгівлі споживчими това-
рами, зокрема з країнами Західної Європи. Так, порівняно з 
2015 р. загальний обсяг торгівлі товарами та послугами між 
Україною та ЄС становив 108,1%. Експорт товарів та послуг до 
країн ЄС у 2016 р. становив 16 448,5 млн. дол. США, імпорт – 
19 474,6 млн. дол. США [4]. 

Досліджуючи економічний розвиток країни, вчені пере-
дусім звертають увагу на показники економічного зростання: 
розширення масштабів виробництва, зростання випуску про-
дукції, збільшення національного доходу або валового націо-
нального продукту [5–8]. 

Розглянемо динаміку показників валового внутрішнього 
продукту України (табл. 1)

Як видно з даних табл. 1, зниження абсолютних значень 
ВВП спостерігаємо лише в 2009 р., проте в 2015 р. спо-
стерігається його зростання на 25%. Однак значення номі-
нального ВВП не відображають реального стану економіки, 
оскільки їх зростання може значною мірою бути зумовлене 
інфляційними коливаннями, як, наприклад, у 2015 р., тому 
для аналізу показників ВВП нами було використано зна-
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Таблиця 1
Динаміка ВВП України за період 2002–2016 рр.

Рік
Номінальний 

ВВП,  
млн. грн.

Відхилення від 
попереднього 

року, %

ВВП на душу 
населення, 
млн. грн.

Відхилення від 
попереднього 

року, %

ВВП, 
млн. дол. 

США

Відхилення від 
попереднього 

року, %

ВВП на душу 
населення,  

млн. дол. США

Відхилення від 
попереднього 

року, %
2002 234138 - 4855 - 42393 - 879 -
2003 277355 18,46 5801 19,49 50133 18,26 1048,5 19,28
2004 357544 28,91 7535 29,89 64883 29,42 1367,4 30,41
2005 457325 27,91 9709 28,85 83142 28,14 1828,7 33,74
2006 565018 23,55 12076 24,38 107753 29,60 2303 25,94
2007 751106 32,93 16150 33,74 142719 32,45 3068,6 33,24
2008 990819 31,91 21419 32,63 179992 26,12 3891 26,80
2009 947042 -4,42 20564 -3,99 117228 -34,87 2545,5 -34,58
2010 1079346 13,97 24798 20,59 136419 16,37 2974 16,83
2011 1299991 20,44 29980 20,90 163160 19,60 3570,8 20,07
2012 1404669 8,05 32480 8,34 175781 7,74 3856,8 8,01
2013 1465198 4,31 33965 4,57 183310 4,28 4030,3 4,50
2014 1586915 8,31 36904 8,65 131805 -28,10 3014,6 -25,20
2015 1988544 25,31 46413 25,77 90615 -31,25 2115,4 -29,83
2016 2383182 19,85 55853,5 20,34 93270 2,93 2185,7 3,33

Джерело: складено за  [9; 10]

чення ВВП та ВВП на душу населення у доларах США за 
даними Світового банку [11]. Як видно з даних таблиці, у 
2014–2015 рр. спостерігалося значне зниження ВВП та ВВП 
на душу населення (майже на 30%). У 2016 р. спостерігаємо 
незначне зростання зазначених показників (2,9% та 3,3% 
відповідно), однак рівень ВВП залишається нижчим, ніж у 
2006 р. Якщо порівнювати з показниками 2013 р., коли спо-
стерігався найвищий рівень ВВП на душу населення протя-
гом періоду аналізу, Україна за ці роки втратила вісім пози-
цій у рейтингу Світового банку.

Проте, як зазначалося вище, такий рівень розвитку еконо-
міки пояснюється впливом цілої низки негативних чинників як 
об’єктивного, так і суб’єктивного характеру. Нашим завданням 
є дослідження впливу показників саме споживчого ринку на 
рівень економічного розвитку України. 

Споживчий ринок є сукупністю механізмів для реалізації 
інтересів споживачів щодо задоволення своїх потреб, а також 
виробників відповідних товарів та послуг [12]. Чим ефектив-
ніше будуть функціонувати зазначені механізми, тим вищими 
темпами розвиватиметься економіка.

Передусім серед показників функціонування споживчого 
ринку слід виділити показники торгівлі, зокрема роздріб-
ної, споживчими товарами та послугами. У табл. 2 пред-
ставлено динаміку показників роздрібної торгівлі за період 
2000–2016 рр.

Дані табл. 2 дають підстави говорити про зв'язок показ-
ників обсягів торгівлі з рівнем економічного розвитку, 
оскільки тенденція динаміки даних показників є аналогіч-
ною тенденціям показників ВВП та ВВП на душу населення. 
Як бачимо з таблиці, до 2008 р. спостерігалася тенденція 
до зростання роздрібного товарообігу, у 2009 р. спостері-
галося його зниження, у 2010–2013 рр. знову бачимо тен-
денцію до його зростання. Протягом 2014–2015 рр. цей 
показник демонструє значне зниження торгової активності, 
лише в 2016 р. спостерігаємо її відновлення на 4,5%. Окрім 
того, спостерігаємо стійку тенденцію до зниження кількості 
об’єктів роздрібної торгівлі. 

Важливим індикатором функціонування споживчого 
ринку, що відображає економічний розвиток країни, є частка 
реалізованих товарів на внутрішньому ринку, що вироблені в 
Україні (табл. 3).

Як свідчать дані таблиці, переважна більшість продо-
вольчих товарів, що реалізуються у торговельних мережах 
України, вироблена вітчизняними підприємствами. Натомість 
серед реалізованих непродовольчих товарів менше половини 
мають українське походження, причому спостерігається тен-
денція до зниження їхньої частки. Що стосується продоволь-
чих товарів, то майже за всіма групами частка вироблених 
в Україні коливається у межах 80–98%. Виняток становлять 
свіжі плоди, консерви фруктово-ягідні, вина та кава. Серед 
непродовольчих товарів більше ніж 50% товарів україн-
ського походження займають лише паперові та канцелярські 
товари, преса, будівельні матеріали, фармацевтичні та палив-
но-мастильні товари. Менше 10% товарів українського похо-
дження у таких групах, як «одяг та взуття», «автомобілі». 
Комп’ютери та програмне забезпечення, аудіо- та відеооб-
ладнання, а також фотографічне устаткування представлені 
менше ніж 1% товарів українського походження. При цьому 
відзначимо негативні тенденції щодо зниження частки вітчиз-
няних товарів майже за всіма групами, що є негативним фак-
тором у розвитку економіки України [10].

Наповнення споживчого ринку вітчизняними товарами 
зумовлюється рівнем їх виробництва та імпортом. Від обсягів 
виробництва товарів на вітчизняних підприємствах, а також їх 
конкурентоспроможності буде залежати й частка реалізованих 
на внутрішньому ринку вітчизняних товарів. 

За даними статистичного спостереження, у 2016 р. відбу-
лося зростання виробництва харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів порівняно з попереднім роком на 4,4%, у 
тому числі виробництво м’яса та м’ясних продуктів зросло на 
4,5%, переробка риби – на 15,6%, олії та тваринних жирів – на 
16,5%, виробництво цукру – на 36,2%, виробництво напоїв – 
на 6%. При цьому на 1,4% знизилося виробництво молочних 
продуктів, виробництво хліба та хлібобулочних виробів – на 
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Таблиця 3
Частка продажу споживчих товарів, що вироблені в Україні

Показник
Частка товарів, %

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Усі товари 64,5 63,1 67,4 64,3 61,9 58,9 57,2 57,8 58,1 55,8
Продовольчі товари 88,2 88,2 88,4 88,2 87,2 86,3 85,5 85,6 85,2 84,8
Непродовольчі товари 52,9 51,2 54,7 50 47,2 41,9 39 39,5 39,3 35,6

Джерело: складено за [10]

Таблиця 2
Основні показники роздрібної торгівлі за 2000–2016 рр.

 Рік 
Обсяг роздрібного 

товарообігу 
підприємств, млн. грн.

Індекси фізичного обсягу 
роздрібного товарообігу 

підприємств до попереднього 
року, у порівняних цінах, %

Наявність об'єктів 
роздрібної торгівлі 

підприємств, 
тис. од.

Наявність об'єктів 
ресторанного 

господарства, тис. од.

Кількість ринків 
із продажу 

споживчих товарів 
року, од.

2000 28757 108,1 103,2 33,1 2514
2001 34417 113,7 96,4 32 2715
2002 39691 115 89,3 30,6 2863
2003 49994 120,5 83,8 28,9 2891
2004 67556 121,9 78,5 27,9 2869
2005 94332 123,4 75,2 27,3 2886
2006 129952 126,4 73,6 26,8 2890
2007 178233 129,5 71,9 26,2 2834
2008 246903 117,3 69,2 24,9 2785
2009 230955 79,1 65,3 24 2761
2010 280890 110,1 64,8 23,4 2758
2011 350059 113,2 64,2 22,9 2698
2012 405114 112,3 62,2 21,6 2647
2013 433081 106,1 59,8 20,6 2609
2014 438343 90 49,6 - 2177
2015 487558 80,2 49,6 - 2134
2016 555975 104,5 49,3 - -

Джерело: складено за [10]

2,3% [10]. Виробництво товарів легкої промисловості протягом 
2013–2015 рр. мало негативну тенденцію, проте вже в 2016 р. 
спостерігаємо його зростання на 2,2% [10]. 

Що стосується реалізації, то в 2016 р. реалізовано промисло-
вої продукції на 2 128,87 млрд. грн. У загальному обсязі реалі-
зації продукції найбільша питома вага припадає на виробництво 
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, постачання 
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. 

Відповідно до даних статистики, порівняно з 2015 р. 
обсяги реалізованої продукції зросли на 19,8%, у тому числі 
харчової промисловості – на 15,4%. Слід відзначити пози-
тивну тенденцію до зростання обсягів реалізації майже за 
всіма видами продукції. Виняток становить лише виробни-
цтво хімічної продукції, де відбулося скорочення обсягів реа-
лізації продукції порівняно з 2015 р. на 11,6%. Відзначаючи 
тенденцію до зростання обсягів реалізованої продукції, слід 
зважати також на те, що на внутрішньому ринку зростання 
обсягів реалізації у гривневому еквіваленті значною мірою 
зумовлене ростом цін. Зокрема, ціни на продукти харчування 
у 2016 р. зросли на 9%, на одяг та взуття – на 16,1%, на жит-
лово-комунальні послуги – на 35% [10].

Індекс споживчих цін є важливим індикатором для аналізу 
споживчого ринку та стану економіки у цілому. Зокрема, якщо 

розглядати споживчий ринок, високий рівень інфляції знижує 
купівельну спроможність населення, що, своєю чергою, впли-
ває на рівень реалізації, обсяг товарообігу, прибутковість під-
приємств, а в подальшому й на ВВП країни. Для того щоб пере-
свідчитися у справедливості цього твердження, проаналізуємо 
індекси споживчих цін, обсягу роздрібного товарообігу та ВВП 
на душу населення в Україні протягом 2003–2016 рр. (рис. 1).

Рис. 1 наочно демонструє зворотну залежність між рів-
нем інфляції та товарообігом і ВВП на душу населення. Тобто 
чим вищі темпи інфляції, тим нижчі темпи росту товарообігу, 
а також ВВП на душу населення. Так, максимальні значення 
рівня інфляції співпадають із мінімальними значеннями індек-
сів росту роздрібного товарообігу та ВВП на душу населення. 
Причому якщо в 2009 р. бачимо залежність із лагом в один рік, 
то в 2015 рр. темпи росту інфляції були настільки стрімкими, 
що викликали таке ж стрімке падіння товарообігу та ВВП на 
душу населення.

Ще одним важливим індикатором, що характеризує функ-
ціонування споживчого ринку, є обсяг експорту та імпорту спо-
живчих товарів (рис. 2). 

Як бачимо з рис. 2, протягом 2002–2008 рр. активність укра-
їнських підприємств у зовнішньоекономічній діяльності зро-
стала. Відбувалося зростання обсягів як експорту, так і імпорту 
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споживчих товарів. Однак спостерігаємо негативне сальдо зов-
нішньоторговельного балансу, причому розрив між імпортом 
та експортом поступово збільшується. Протягом 2009–2010 рр. 

Рис. 1. Індекси споживчих цін, роздрібного товарообігу та ВВП на душу населення за період 2003–2016 рр.
Джерело: складено за [10]

Рис. 2. Динаміка експорту та імпорту споживчих товарів у 2002–2016 рр.
Джерело: складено за [10]
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Проте вже в 2014 р. відбувся значний спад, який продовжується 
й донині.

Важливими факторами, що визначають стан споживчого 
ринку, є рівень доходів населення, а також споживчі витрати. 
На рис. 3 бачимо динаміку рівня загальних доходів населення 
України протягом 2002–2015 рр., а також обсяг споживчих 
витрат за цей період. 

Як видно з графіків, у 2002–2004 рр. левова частка загаль-
них доходів домогосподарств витрачалася саме на споживання 
(70–74%), що говорить про досить низький рівень реальних 
доходів населення. У період 2005–2009 рр. бачимо зростання 
рівня доходів населення. Споживчі витрати також зроста-
ють, проте темпи їх зростання значно нижчі, спостерігається 
зростання розриву між рівнем доходів та споживчих витрат, що 
свідчить про підвищення рівня добробуту населення. Внаслі-
док кризи 2008–2009 рр. спостерігаємо стрімке зростання рівня 
споживчих витрат, значною мірою зумовлене інфляційним 
складником. У 2015 р. знову спостерігається стрімке зростання 
рівня споживчих витрат, що зумовлене значними темпами 
інфляції, причому 90% доходів домогосподарств витрачаються 
саме на споживчі товари і послуги, що є негативним сигна-
лом стосовно реальних доходів та життєвого рівня населення. 
Структура економіки України на сучасному етапі значною 
мірою орієнтована на низькі потреби і, відповідно, рівень спо-
живання, на це впливає глибока економічна криза, що продов-
жується у країні. Низький рівень споживання більшості насе-
лення у цих умовах не забезпечує відтворення потреб, що були 
сформовані раніше. Наприклад, уже сформувалася потреба в 
творчій самостійній праці, а наявний рівень споживання низь-
кий. Тим самим деформується, не відтворюється на належному 
рівні й потреба в праці такого змісту.

Отже, незважаючи на наявні позитивні зрушення, спожи-
вчий ринок розвивається досить суперечливо, а деякі його нега-
тивні тенденції набули стійкого характеру і, по суті, визначають 
його теперішній стан. 

Як зазначалося вище, одним із провідних показників еко-
номічного розвитку країни є ВВП на душу населення та його 
динаміка, тому для аналізу впливу стану споживчого ринку на 
рівень економічного розвитку країни пропонуємо здійснити 
регресійний аналіз впливу рівня основних індикаторів спо-
живчого ринку на рівень ВВП на душу населення. Факторами 
впливу пропонується визначити такі: х1 – індекс споживчих 
цін; х2 – обсяг роздрібного товарообігу; х3 – кількість об’єктів 
роздрібної торгівлі; х4 – обсяг продажу споживчих товарів, що 
вироблені в Україні; х5 – обсяг експорту споживчих товарів; х6 – 
обсяг імпорту споживчих товарів; х7 – середньомісячні сукупні 
споживчі витрати домогосподарств; х8 – дохід домогосподар-
ства в середньому за місяць; х9 – обсяг реалізації споживчих 
товарів підприємствами України. 

Для відбору показників було здійснено кореляційний ана-
ліз із метою визначення наявності зв’язку між результуючим 
показником та незалежними змінними. У результаті кореля-
ційного аналізу нами було відібрано фактори, що здійснюють 
найбільш істотний вплив на результуючий показник. Таким 
чином, на рівень ВВП на душу населення за результатом коре-
ляційного аналізу статистичних даних значний вплив здійсню-
ють такі чинники, як обсяг роздрібного товарообігу, частка 
продажу споживчих товарів, що вироблені в Україні, сукупні 
споживчі витрати домогосподарства, дохід домогосподарства 
та обсяг реалізації споживчих товарів підприємствами Укра-
їни. Всі інші чинники мають у цьому разі незначний вплив на 

результуючий показник, тому під час подальшого аналізу не 
будуть братися до уваги. Визначення функціональної залежно-
сті ВВП на душу населення та рівня впливу вищезазначених 
чинників (що є параметрами моделі) здійснено шляхом регре-
сійного аналізу за допомогою пакету аналізу даних MS Excel. 
Отримана функціональна залежність має вигляд (1): 

у=6,16+0,55х2-1,21х4-0,22х7+1,3хй+0,52х9            (1)
Для перевірки адекватності знайденого рівняння залеж-

ності проаналізуємо основні показники оцінки адекватності. 
Оскільки коефіцієнт детермінації (R2=0,9985) наближається до 
одиниці і вищий за нормоване значення (R2

норм=0,9977), варіація 
залежної змінної у значною мірою визначається варіацією неза-
лежних змінних. Тобто 99% змін показника пояснюється вклю-
ченими в регресію факторами. Коефіцієнт кореляції (R=0,9993) 
також близький до одиниці, тому існує тісний зв’язок усіх неза-
лежних змінних із залежною змінною у. Для отриманої моделі 
розрахункове значення критерію Фішера (Fрозр) становить 
1 211,6, що більше за критичне значення Fтабл(5;9;0,05)=3,48. 
Отже, знайдене рівняння залежності з імовірністю 95% адек-
ватне вихідним даним. 

Можна стверджувати з імовірністю 95%, що за зростання 
роздрібного товарообігу на 1% відбудеться зростання ВВП на 
душу населення на 0,55%. Зростання частки продажу спожи-
вчих товарів, що вироблені в Україні, на 1% знижує ВВП на 
душу населення на 1,21%, а відповідне зростання споживчих 
витрат населення знижує ВВП на 0,22%. У разі збільшення 
доходів домогосподарств на 1% спостерігатиметься зростання 
ВВП на 1,3%, а зростання обсягів реалізації споживчих това-
рів підприємствами України на 1% викличе зростання ВВП на 
душу населення на 0,52%. 

Висновки. Таким чином, проведені розрахунки свідчать 
про те, що функціонування споживчого ринку має дуже велике 
значення для розвитку економіки країни. Рівень основних 
показників економічного розвитку значною мірою залежить від 
рівня індикаторів споживчого ринку. 
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Яхно Т.П., Гусаковская Т.А. Определение уровня 
экономического развития Украины по показателям 
состояния потребительского рынка

Аннотация. В статье проведен анализ показателей 
экономического развития Украины. Исследованы основ-
ные индикаторы состояния потребительского рынка и их 
взаимосвязь с динамикой показателей экономического 
развития. Доказано, что функционирование потреби-
тельского рынка имеет большое значение для развития 
экономики страны, а уровень основных показателей эко-
номического развития в значительной степени зависит 
от уровня индикаторов потребительского рынка.

Ключевые слова: экономическое развитие, потреби-
тельский рынок, валовой внутренний продукт, потреби-
тельские товары, объем розничного товарооборота, потре-
бительские расходы домохозяйства, доход домохозяйства.

Yahno T.P., Husakovska T.O. Determination of the 
level of economic development of Ukraine according to 
the state of the consumer market

Summary. The article reviews indicators of economic 
development of Ukraine. Main indicators of the state of the 
consumer market and their relation to trends in econom-
ic development indicators are examined. It is proved that 
consumer market performance is important for economic 
development of the country and the level of main econom-
ic development indicators is largely dependent on the con-
sumer market main indicators level.

Keywords: economic development, consumer market, 
gross domestic product, consumer goods, retail trade, con-
sumption expenditure of household, household income.
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ВРАХУВАННЯ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА ПІД ЧАС ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ 

СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В БУДІВНИЦТВІ
Анотація. Стаття присвячена дослідженню методи-

ки прогнозування розвитку суб’єктів малого підприєм-
ництва в будівництві з урахуванням впливу зовнішніх 
факторів. Розроблено послідовність оцінки впливу фак-
торів зовнішнього середовища суб’єктів малого під-
приємництва в будівництві на рівень їхнього розвитку. 
Сформовано перелік факторів зовнішнього середови-
ща, що відбивають умови ведення підприємницької ді-
яльності. Для оцінювання впливу факторів зовнішнього 
середовища запропоновано поєднати метод кореляцій-
но-регресійного аналізу з методом головних компонент. 
Здійснено прогнозування зміни рівня розвитку суб’єкта 
малого підприємництва в будівництві із застосуванням 
запропонованої методики.

Ключові слова: будівництво, суб’єкт малого під-
приємництва, розвиток, управління, зовнішнє середо-
вище, фактор, прогнозування, оптимізація.

Постановка проблеми. Ефективний розвиток підприємни-
цтва в Україні потребує формування та використання системи 
управління, адекватної ринковим відносинам, яка дасть змогу 
максимально повністю використовувати всі наявні ресурси, 
прогнозувати зміни та своєчасно реагувати на них, що відбува-
ються у зовнішньому та внутрішньому середовищі, розробляти 
і запроваджувати відповідні стратегії функціонування.

В умовах нестабільного економічного середовища нагаль-
ною є потреба аналізу впливу зовнішніх факторів та його вра-
хування під час прогнозування майбутніх трендів та змін у 
бізнес-процесах, які вони спричинять для суб’єктів малого під-
приємництва (СМП), що активно розвивається у будівництві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
управління розвитком підприємств різних галузей досить 
широко вивчене. Його дослідженню присвятили свої роботи 
О. Березін, О. Мезенцева [1, с. 240–246], М. Бурмака, Т. Бур-
мака [2], Н. Демура [3, с. 266–273], Н. Касьянова [4], Н. Мари-
ненко [5, с. 101–106], І. Хвостіна [6, с. 30–33], І. Філіпішин 
[7, с. 39–44]. Ці та інші науковці розглядали підходи до управ-
ління розвитком та досліджували особливості їхнього застосу-
вання в різних умовах. Систематизація поглядів науковців дала 
змогу дійти висновку, що запорукою успішного управління 
розвитком є обов’язкове врахування впливу факторів зовніш-
нього середовища на рівень розвитку, зокрема під час прогно-
зування його зміни.

Крім того, не менш важливим є врахування галузевої спе-
цифіки досліджуваних суб’єктів. В роботах таких науковців, як 

О. Білега [8, с. 32–38], Б. Сенів [9, с. 19–24], В. Сєвка, Н. Паліга 
[10, с. 41–50], В. Шубенкіна [11, с. 55–58], висвітлено функ-
ціонування будівельних підприємств; дослідження науковців 
засвідчують, що підприємства будівельної галузі є надчутли-
вими до змін зовнішнього середовища, що ще більше актуалі-
зує необхідність його дослідження.

Виділення не вирішених раніше частин загальної про-
блеми. Незважаючи на ґрунтовні дослідження у сфері управ-
ління розвитком суб’єктів підприємницької діяльності, про-
блема врахування впливу факторів зовнішнього середовища в 
процесі прогнозування зміни рівня розвитку залишається недо-
статньо вивченою.

Мета статті полягає в розробці послідовності оцінки 
впливу факторів зовнішнього середовища на рівень розвитку 
суб’єктів малого підприємництва в будівництві, а також вдо-
сконаленні методики його прогнозування з урахуванням впливу 
цих факторів.

Виклад основного матеріалу дослідження. В процесі 
дослідження було запропоновано послідовність оцінки впливу 
факторів зовнішнього середовища суб’єктів малого підприєм-
ництва в будівництві на рівень їхнього розвитку.

Підхід до визначення впливу факторів зовнішнього сере-
довища на розвиток суб’єктів малого підприємництва в будів-
ництві ґрунтується на використанні кореляційно-регресійного 
аналізу разом з методом головних компонент з метою встанов-
лення сили впливу окремих факторів зовнішнього середовища 
на узагальнюючі індикатори розвитку суб’єкта малого підпри-
ємництва в будівництві.

Слід зазначити, що під факторами середовища функціону-
вання суб’єктів малого підприємництва пропонується розуміти 
умови, що впливають на здійснення підприємницької діяльності.

При цьому суб’єкти малого підприємництва не мають 
достатньо ресурсів для проведення власного дослідження фак-
торів середовища функціонування, тому їх керівництво може 
користуватися загальнодоступною інформацією про зміну 
умов ведення підприємницької діяльності. Такою інформацією 
можуть бути дані рейтингів, що характеризують ведення біз-
несу в Україні.

Найбільш поширеним та загальноприйнятним для застосу-
вання є рейтинг сприятливості ведення бізнесу Doing Business.

В процесі оцінювання та визначення цього рейтингу вико-
ристовуються такі критерії: реєстрація суб’єкта підприємниць-
кої діяльності, підключення до систем електропостачання, лег-
кість отримання кредитів, стан оподаткування, забезпечення 
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Таблиця 1
Коефіцієнт впливу факторів на індикатори розвитку СМП № 1 за критеріями

Умови ведення  
підприємницької діяльності

Значення коефіцієнтів впливу на узагальнюючі індикатори за критеріями підвищення
вартості капіталу ефективності діяльності оплати праці якості продукції

Реєстрація суб’єкта 
підприємницької діяльності Суттєвий (0,709) Суттєвий (0,713) Суттєвий (0,816) Несуттєвий (0,190)

Підключення до систем 
електропостачання Несуттєвий (0,293) Помірний (0,618) Помірний (0,657) Помірний (0,596)

Легкість отримання кредитів Суттєвий (0,821) Суттєвий (0,754) Суттєвий (0,798) Помірний (0,607)
Стан оподаткування Суттєвий (0,758) Суттєвий (0,900) Суттєвий (0,865) Помірний (0,388)
Забезпечення виконання контрактів Суттєвий (0,704) Суттєвий (0,876) Суттєвий (0,990) Помірний (0,423)
Отримання дозволів на будівництво Несуттєвий (0,163) Помірний (0,537) Суттєвий (0,790) Суттєвий (0,702)
Реєстрація власності Несуттєвий (0,236) Помірний (0,679) Суттєвий (0,864) Помірний (0,341)
Захист інвесторів Помірний (0,658) Помірний (0,556) Суттєвий (0,799) Помірний (0,604)
Міжнародна торгівля Несуттєвий (0,189) Несуттєвий (0,241) Несуттєвий (0,254) Несуттєвий (0,107)
Вирішення проблем 
неплатоспроможності Суттєвий (0,710) Суттєвий (0,756) Суттєвий (0,797) Суттєвий (0,711)

Джерело: складено авторами

виконання контрактів, отримання дозволів на будівництво, 
реєстрація власності, захист інвесторів, міжнародна торгівля, 
відновлення платоспроможності [12].

Через те, що запропонований перелік всебічно характе-
ризує умови здійснення підприємницької діяльності, ми при-
йняли рішення щодо використання переліку індикаторів лег-
кості ведення підприємницької діяльності згідно з доповіддю 
«Ведення бізнесу» Світового банку як переліку факторів сере-
довища функціонування СМП.

Після формування переліку факторів середовища функціо-
нування СМП виникає потреба визначення рівня впливу факто-
рів зовнішнього середовища суб’єктів малого підприємництва 
(далі – СМП) на зміну узагальнюючих індикаторів розвитку. 
З цією метою проводиться аналіз залежності узагальнюючих 
індикаторів розвитку від зміни факторів зовнішнього середо-
вища СМП, розраховується коефіцієнт впливу кожного фак-
тору на зміну узагальнюючих індикаторів розвитку на основі 
ретроспективного аналізу їхнього взаємозв’язку.

Після цього із застосуванням методу головних компонент 
пропонується визначити найсуттєвіші фактори зовнішнього 
середовища для кожного узагальнюючого індикатора розвитку 
СМП.

Надалі відбувається прогнозування зміни факторів зовніш-
нього середовища СМП за досліджуваний період, що перед-
бачає дослідження динаміки найсуттєвіших факторів зовніш-
нього середовища СМП за досліджуваний період, а також 
побудову ліній тренду та визначення прогнозованого значення 
найсуттєвіших факторів зовнішнього середовища.

Врахування впливу найсуттєвіших факторів зовнішнього 
середовища на значення узагальнюючих індикаторів передба-
чає здійснення формалізації залежності між значеннями най-
суттєвіших факторів зовнішнього середовища та відповідними 
узагальнюючими індикаторами розвитку, визначення прогноз-
них значень узагальнюючих індикаторів розвитку з урахуван-
ням впливу зовнішнього середовища, а також ведення в оптимі-
заційну модель інтегрального індикатора розвитку додаткових 
обмежень щодо не перевищення узагальнюючими індикато-
рами розвитку значень, обумовлених впливом факторів зовніш-
нього середовища.

Таким чином, застосування цього підходу дасть змогу 
визначити фактори, що мають враховуватись під час встанов-

лення обмежень щодо не перевищення узагальнюючими інди-
каторами розвитку значень, обумовлених впливом факторів 
зовнішнього середовища.

В табл. 1 наведено визначені коефіцієнти впливу факторів на 
індикатори розвитку досліджуваного СМП та їх інтерпретація.

З табл. 1 видно, що під час прогнозування слід враховувати 
обмеження, обумовлене впливом на величину узагальнюючого 
індикатора розвитку за критерієм підвищення вартості капіталу 
такого фактору, як легкість отримання кредитів, обмеження, 
обумовлене впливом на величину узагальнюючого індикатора 
розвитку за критерієм підвищення ефективності діяльності 
такого фактору, як стан оподаткування, обмеження, обумовлене 
впливом на величину узагальнюючого індикатора розвитку за 
критерієм підвищення оплати праці такого фактору, як забезпе-
чення виконання контрактів, а також обмеження, обумовлене 
впливом на величину узагальнюючого індикатора розвитку за 
критерієм підвищення якості продукції такого фактору, як вирі-
шення проблем неплатоспроможності.

Прогнозування передбачає визначення оптимальних зна-
чень за показниками оцінки розвитку. З цією метою має бути 
побудована оптимізаційна модель з цільовою установкою на 
максимізацію інтегрального індикатора розвитку за певних 
обмежень, які передбачають дотримання пропорцій між уза-
гальнюючими індикаторами розвитку, меж довірчих інтервалів 
за показниками оцінки розвитку, а також за додаткових обме-
жень, обумовлених впливом факторів зовнішнього середовища.

З цією метою здійснюється побудова ліній тренда за показ-
никами оцінки розвитку. В рамках цього кроку здійснюються 
обробка статистичних даних за певний період, вибір типу ліній 
тренда для кожного показника оцінки за критеріями, формалі-
зація залежності зміни значень цих показників в часі, а також 
перевірка функції залежності на адекватність та достовірність.

Наступний крок передбачає визначення інтервалів прогноз-
них значень за показниками оцінки розвитку. В рамках цього 
кроку на основі побудованих на попередньому етапі функцій 
ліній тренда визначаються прогнозні значення за показниками 
оцінки розвитку СМП, а з урахуванням стандартного відхи-
лення встановлюються межі довірчого інтервалу, до якого 
потрапляють прогнозні значення показників оцінки розвитку.

При цьому нижня та верхня межі довірчого інтервалу, в яких 
перебуватиме стандартизоване значення кожного показника за 
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окремим критерієм оцінки розвитку, визначались шляхом пере-
ведення визначених меж довірчого інтервалу прогнозного зна-
чення за цим показником відповідно до шкали Харрінгтона.

Загальна формула оптимізаційної моделі має вигляд (1) за 
обмежень (2) та (3).

f dij( ) max⇒ ,                                  (1)
обмеження:

b d bij ij ij
min max� � �,                                (2)

Kd Kdl ãð≥ ,                                     (3)
де f dij( )  – функція, що відображає залежність інтеграль-

ного індикатора розвитку від стандартизованих значень показ-
ників за критеріями оцінки; dij  – стандартизовані значення і-го 
показника за j-м критерієм оцінки розвитку; bijmin  – мінімально 
допустима величина стандартизованого значення і-го показ-
ника за j-м критерієм оцінки розвитку; bijmax  – максимально 
можлива величина стандартизованого значення і-го показника 
за j-м критерієм оцінки розвитку; Kdl  – коефіцієнти орієн-
тованості управління (при l = 1  – коефіцієнт одновекторної 
орієнтованості управління, l = 2  – коефіцієнт двохвекторної 
орієнтованості управління, l = 3  – трьохвекторної орієнтова-
ності управління); Kdãð  – граничне значення коефіцієнта орі-
єнтованості управління.

При цьому мінімально допустима величина стандартизо-
ваного значення визначається нижньою межею його довірчого 
інтервалу, а максимально можлива величина – верхньою межею 
довірчого інтервалу показника або максимальною величиною, 
яку може бути досягнуто з урахуванням обмеженості ресурсів 
підприємства та впливу зовнішніх факторів.

За результатами розв’язання оптимізаційної моделі визна-
чаються оптимальні значення за показниками оцінки розвитку, 
на основі яких розраховуються оптимальні значення узагаль-
нюючих індикаторів за критеріями оцінки розвитку та опти-
мальне значення інтегрального індикатора розвитку СМП.

Крім того, варто оцінити результати управління розвитком 
СМП за допомогою піраміди результативності, яка враховує 
три критерії, а саме зміну рівня розвитку СМП, зміну ступеня 
збалансованості та зміну характеру управління.

За результатами прогнозування на основі оптимізації управ-
ління можна буде назвати трьохвекторним, характер управління 
стане стабілізуючим, а значення інтегрального індикатора буде 
відповідати паритетному рівню розвитку. Тобто за таких умов 
виконуватимуться всі три критерії підвищення результатив-
ності управління розвитком.

Для визначення результативності управління СМП № 1 за 
рахунок досягнення значень індикаторів розвитку за результа-
тами оптимізації заповнено табл. 2.

Розрахований за даними табл. 2 показник результативності 
управління СМП № 1 складатиме 0,613. Отже, за умови досяг-
нення значень індикаторів розвитку, отриманих під час розв’я-

зання оптимізаційної моделі, можна говорити про результатив-
ність управління розвитком СМП № 1 на середньому рівні.

Щоб досягти оптимального рівня, вкрай важливо пра-
вильно вибрати напрями управління розвитком СМП, які 
мають бути впроваджені з метою підвищення результативності 
управління. З цією метою перш за все має визначатися фокусу-
вання напрямів управління розвитком СМП з урахуванням 
виявлених проблем.

При цьому фокусування напрямів має визначатися з ураху-
ванням поточної цільової орієнтованості управління розвитком. 
Тобто якщо управління є багатовекторним та збалансованим, 
то напрями управління мають фокусуватися на збалансованому 
зростанні за усіма узагальнюючими індикаторами (спрямову-
ватись на збалансоване покращення рівня за всіма складовими 
розвитку). Якщо управління розвитком є незбалансованим та 
має різну кількість векторів (одновекторну, двохвекторну або 
трьохвекторну орієнтованість), то напрями управління мають 
фокусуватися на зростанні за узагальнюючими індикаторами, 
що не відносяться до поточних векторів управління (спрямову-
ватись на покращення рівня розвитку за тими його складовими, 
що не є векторами управління згідно з поточною цільовою орі-
єнтованістю). Всього існують 15 можливі комбінацій фокусу-
вання напрямів управління.

Зокрема, щодо СМП № 1, то управління його розвитком у 
2016 році було незбалансованим і характеризувалося двохвек-
торною орієнтованістю на задоволення інтересів працівників 
та споживачів. Отже, саме соціальна та споживча складові 
розвитку є поточними векторами управління цього СМП. Нато-
мість інтереси власників та керівників задовольнялись непов-
ною мірою, тому саме на зростання значень узагальнюючих 
індикаторів, що відповідають критеріям підвищення вартості 
капіталу та ефективності діяльності, мають спрямовуватись 
управлінські дії. Тобто напрями управління мають фокусува-
тися на покращенні рівня розвитку за майновою та фінансо-
во-господарською складовими.

Ґрунтовний аналіз засвідчив, що основною проблемою, що 
стримує майновий розвиток СМП № 1, є від’ємна величина 
власного капіталу, спричинена значною величиною непокри-
того збитку та нестачею власних коштів для покриття збит-
ків поточної діяльності. З огляду на це основними напрямами 
управління, сфокусованими на покращення рівня розвитку за 
майновою складовою, мають бути забезпечення прибутковості 
діяльності СМП № 1, створення резервного фонду покриття 
непередбачуваних збитків і втрат, а також додаткове залучення 
капіталу власників.

Основною проблемою стосовно фінансово-господарської 
складової розвитку СМП № 1 є від’ємна величина чистого 
прибутку та рентабельності, спричинена нестачею замовлень, 
високим рівнем собівартості, низькою ефективністю вико-
ристання ресурсів. Отже, основними напрямами управління, 
сфокусованими на покращення рівня розвитку за фінансо-

Таблиця 2
Оцінка результативності управління СМП № 1 за зміною характеристик

Критерії результативності Стан Характер змінпоточний прогнозний
Рівень розвитку Допустимий (0,322) Паритетний (0,402) Покращення (на 0,08 пункти з 0,678 можливих)
Орієнтованість управління Двохвекторне Трьохвекторне покращення (на 1 позицію з 2-х можливих)
Характер управління Дестабілізуючий Стабілізуючий Покращення (на 2 позиції з 2-х можливих)

Джерело: побудовано авторами
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во-господарською складовою, мають бути пошук додаткових 
замовлень, розширення спектру послуг, суворий контроль за 
витратами, виявлення та ліквідація перевитрат, вдосконалення 
організації будівельного процесу з метою оптимізації кількості 
персоналу, рівня завантаженості основних засобів, підвищення 
оборотності обігових засобів.

Висновки. Таким чином, розроблено підхід до врахування 
впливу факторів зовнішнього середовища під час прогнозу-
вання рівня розвитку СМП на основі оптимізації. Запропоно-
ваний підхід було апробовано на прикладі одного з суб’єктів 
малого підприємництва Дніпропетровської області (СМП № 1), 
завдяки чому було встановлено найважливіші фактори зовніш-
нього середовища, виявлено їх вплив на індикатори розвитку. 
З урахуванням цього впливу здійснено прогнозування рівня 
розвитку СМП № 1, а також розроблено основні напрями, що 
дадуть змогу підвищити результативність управління розвит-
ком на досліджуваному підприємстві. Запропонований підхід 
може бути успішно застосований і на інших суб’єктах малого 
підприємництва в будівництві з метою покращення їхньої 
діяльності та підвищення рівня розвитку.
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Верхоглядова Н.И., Баринов Д.Ю. Учет 
воздействия факторов внешней среды при 
прогнозировании развития субъектов малого 
предпринимательства в строительстве

Аннотация. Статья посвящена исследованию ме-
тодики прогнозирования развития субъектов малого 
предпринимательства в строительстве с учетом вли-
яния внешних факторов. Разработана последователь-
ность оценки влияния факторов внешней среды субъ-
ектов малого предпринимательства в строительстве 
на уровень их развития. Сформирован перечень фак-
торов внешней среды, отражающих условия ведения 
предпринимательской деятельности. Для оценивания 
влияния факторов внешней среды предложено совме-
стить метод корреляционно-регрессионного анализа с 
методом главных компонент. Осуществлено прогнози-
рование изменения уровня развития субъекта малого 
предпринимательства в строительстве с применением 
предложенной методики.

Ключевые слова: строительство, субъект малого 
предпринимательства, развитие, управление, внешняя 
среда, фактор, прогнозирование, оптимизация.

Verhoglyadova N.I., Barinov D.Yu. Taking into 
account influence of factors of the external environment 
in prognosis of development of small enterprise subjects 
in construction

Summary. The article is devoted to the research of the 
method of forecasting the development of small business 
entities in construction, taking into account the influence 
of external factors. The sequence of estimation of influence 
of factors of environment of subjects of small business in 
construction on the level of their development is developed. 
A list of factors of the environment, reflecting the condi-
tions for conducting entrepreneurial activity was formed. 
In order to carry out an assessment of the influence of envi-
ronmental factors, it is proposed to combine the method of 
correlation-regression analysis with the method of the main 
components. The forecast of changes in the level of devel-
opment of the subject of small business in construction was 
done with the application of the proposed methodology is 
carried out.

Keywords: construction, subject of small business, de-
velopment, management, environment, factor, forecasting, 
optimization.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ  
ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Анотація. У статті розглянуто, а також уточнено 

теоретичні та методологічні аспекти формування кон-
цептуальних засад розвитку інноваційного потенціалу 
телекомунікаційних підприємств в умовах викликів та 
запитів сьогодення.

Ключові слова: інноваційний потенціал, телекому-
нікаційні підприємства, розвиток інноваційного потен-
ціалу, концептуальні засади.

Постановка проблеми. Нині, в умовах поглиблення глоба-
лізаційних процесів, прогресивного розвитку технологій, інте-
лектуалізації економіки, ефективність інноваційної діяльності 
підприємства сильно залежить від його інноваційної актив-
ності, тобто постійного оновлення новацій, ідей, виробництва 
та просування на ринок інноваційної продукції, що зумовлено 
належним рівнем інноваційного потенціалу підприємства. 
Тому важливим завданням для вітчизняних підприємств стає 
пошук способів розвитку та ефективного використання іннова-
ційного потенціалу задля забезпечення вищої результативності 
інноваційних процесів за умов їх нелінійного перебігу та засто-
сування принципів відкритих інновацій, розробки відповідного 
методичного інструментарію, обґрунтування адекватних кон-
цепцій, стратегій, програм розвитку інноваційного потенці-
алу. Однак в умовах соціально-економічної кризи, погіршення 
загальної ринкової кон’юнктури країни можливість реалізації 
поставлених завдань суттєво ускладнюється. Це актуалізує 
необхідність формування концептуальних засад розвитку інно-
ваційного потенціалу телекомунікаційних підприємств в умо-
вах викликів та запитів сьогодення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останніми 
роками у вітчизняній і світовій науці знаходимо принципово 
нові підходи до формування концептуальних засад розвитку 
інноваційного потенціалу підприємств. З урахуванням акту-
альності та широти вибраної проблематики варто відзначити, 
що її дослідженням займалось чимало вітчизняних та зару-
біжних науковців. Серед них слід назвати таких, як О. Амоша, 
О. Ареф’єва, Х. Барнет, О. Виноградова, А. Воронкова, А. Гре-
чан, А. Гриньов, О. Гудзь, О. Гусєва, М. Данько, Г. Доброва, 
С. Ілляшенко, О. Коренков, Л. Дазоренко, С. Легамінова, 
О. Олексюк, І. Рєпіна, Б. Санто, Р. Солоу, П. Стецюк, Б. Твісс, 
Є. Тоффлер, В. Хартман, О. Федонін, Н. Чухрай.

Виділення не вирішених раніше частин загальної про-
блеми. Акцентуємо увагу на тому, що переважно наукові роз-
відки присвячені розгляду макроекономічних аспектів цієї про-
блеми. Проте зауважимо, що механічне перенесення здобутків 
дослідження інноваційного потенціалу економічних систем та 

окремих галузей на рівень підприємств не завжди можливе, а 
розмаїття умов функціонування телекомунікаційних підпри-
ємств, ступінь їх залучення до інноваційного процесу, різні 
стадії життєвого циклу інновацій потребують створення адек-
ватної методологічної концепції розвитку інноваційного потен-
ціалу, що забезпечить посилення їх конкурентних позицій і 
зміцнення стратегічної платформи, що доводить необхідність 
формування концептуальних засад розвитку інноваційного 
потенціалу телекомунікаційних підприємств в умовах викликів 
та запитів сьогодення та кардинально відмінних управлінських 
рішень щодо його розвитку.

Мета статті полягає в розгляді та уточненні теоретичних 
та методологічних аспектів формування концептуальних засад 
розвитку інноваційного потенціалу телекомунікаційних під-
приємств в умовах викликів та запитів сьогодення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інформаційна 
революція змінила середовище функціонування телекомуніка-
ційних підприємств, створивши принципово нові умови для 
активізації їх інноваційного розвитку. Нині здатність створю-
вати і впроваджувати інновації стає передумовою довгостро-
кового успіху бізнесу за рахунок забезпечення на цій основі 
конкурентних переваг. У сучасних наукових публікаціях інно-
ваціям відводиться ключова роль серед чинників, які забезпе-
чують економічне зростання, адже їх сприятливий вплив дове-
дено і на теоретичному, і на емпіричному рівнях.

Вже майже сторіччя еволюціонує теорія інновацій, фунда-
тором якої став Й. Шумпетер. Біля її витоків також стоїть ім’я 
видатного економіста-класика М. Туган-Барановського, який 
започаткував використання відтворювального підходу до роз-
гляду нерівномірностей процесів розвитку економіки під впли-
вом науково-технічного прогресу. Нині вже загальновизнано, 
що підприємства, які формують свою економічну поведінку 
на основі інноваційного підходу, мають більшу вірогідність 
зберегти і підвищити свою конкурентоспроможність в довго-
строковій перспективі. Перехід телекомунікаційних підпри-
ємств на інноваційний шлях розвитку передбачає наявність 
певного інноваційного потенціалу як основи цього розвитку. 
Тобто підприємство може розвиватися інноваційним шляхом, 
тільки володіючи певним інноваційним потенціалом, необхід-
ним для реалізації економічних можливостей. Поняття іннова-
ційного потенціалу в науковий обіг введено К. Фріменом, який 
стверджував, що він «забезпечує ріст системи за рахунок ново-
введень, в економічні процеси» [3]. Згідно з дослідженнями 
окремих учених [4; 6] першою спробою розгляду інноваційної 
спроможності на мікрорівні були розробки Т. Бернса [13] щодо 
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«інноваційної потужності, що відображає здатність підприєм-
ства успішно приймати або впроваджувати нові ідеї, процеси 
або продукти».

Загалом сьогодні поняття потенціалу має велике значення у 
категоріальному апараті економічної науки. Окреслення цього 
поняття зумовлює підхід до його формування, оцінки, управ-
ління, використання.

Так, термін «потенціал» у широкому сенсі розглядають 
як «можливості, наявні сили, запаси, засоби, які можуть бути 
використані як значний рівень потужності» [9]. Поняття «інно-
ваційний потенціал підприємства» сучасні дослідники окрес-
люють неоднозначно.

А. Савчук обґрунтовує, що «інноваційний потенціал – це 
сукупність усіх його ресурсів, які можуть бути задіяними у про-
цесі здійснення інноваційної діяльності» [8]. І. Балабанов пере-
конаний в тому, що «інноваційний потенціал утворюють мате-
ріальні, фінансові, інформаційні, науково-технічні ресурси, 
що застосовуються в інноваційній діяльності підприємства» 
[1]. Л. Мартюшева і В. Калишенко вважають, що «інновацій-
ний потенціал підприємства – це сукупність організованих в 
певних соціально-економічних формах ресурсів, що можуть 
за певних діючих внутрішніх і зовнішніх чинників інновацій-
ного середовища бути спрямованими на реалізацію інновацій-
ної діяльності з метою задоволення потреб суспільства» [7]. 
Л. Федулова стверджує, що «інноваційний потенціал – це міра 
готовності організації виконати завдання, що забезпечують 
досягнення поставленої інноваційної мети, тобто міра готов-
ності до реалізації проекту чи програми інноваційних страте-
гічних змін» [10]. Д. Кокурін аргументує, що «інноваційний 
потенціал містить невикористані приховані можливості нако-
пичених ресурсів, що можуть бути залучені для досягнення 
цілей економічних суб’єктів» [5]. Підтримує таку позицію і 
В. Чабан, який визначає «інноваційний потенціал підприємства 
як наявні та приховані можливості залучення та використання 
ресурсів, спрямованих на сприйняття, впровадження нововве-
день, які можуть бути залучені для досягнення цілей економіч-
них суб’єктів» [11].

Тобто переважно науковці інноваційний потенціал підпри-
ємства розглядають як систему взаємопов’язаних чинників і 
ресурсів, яка забезпечує постійну інноваційну діяльність під-
приємства щодо пошуку, розроблення та впровадження іннова-
цій. Ця система зумовлює рівень розвитку інноваційної актив-
ності підприємства і визначає його можливості (матеріальні, 
інтелектуальні, фінансові, інформаційні, ринкові тощо) щодо 
здійснення інноваційної діяльності. Водночас слід використо-
вувати та розширювати нові сфери та способи реалізації наяв-
них і стратегічних внутрішніх та зовнішніх можливостей через 
нарощення компетенцій підприємства.

Залучення до характеристик інноваційного потенціалу 
підприємства його компетенцій і здатностей розширює його 
можливості через врахування особливостей його технологій, 
менеджменту і знань.

Таким чином, уточнимо, що інноваційний потенціал під-
приємства характеризується поєднанням ресурсів, чинників, 
можливостей та компетенцій в інноваційній діяльності. Інно-
ваційними ресурсами вважають «сукупність наукових, матері-
ально-технічних і технологічних, організаційних і фінансових 
ресурсів, які використовуються для здійснення інноваційної 
діяльності» [3]. Інноваційні компетентності підприємства 
доцільно окреслити як комплекс його властивостей, які харак-
теризують вміння динамічно планувати, створювати та інтегру-

вати інноваційні ресурси, а також використовувати їх в опера-
ційних процесах для здійснення інноваційної діяльності. Тобто 
інноваційні компетентності слід розглядати як окрему від інно-
ваційних ресурсів, чинників та можливостей характеристику 
діяльності підприємства, які слугують базою для інновацій-
ного розвитку підприємства, тобто інноваційні компетентності 
демонструють здатність підприємства застосовувати, а не лише 
формувати та накопичувати інноваційні ресурси.

Таким чином, інноваційний потенціал телекомунікацій-
ного підприємства доцільно розглядати як інтегральне явище, 
яке окреслює його поточні та майбутні можливості трансфор-
мувати сукупність інноваційних ресурсів та можливостей за 
допомогою компетентностей його працівників для здійснення 
цілеспрямованої інноваційної діяльності з урахуванням сис-
теми внутрішніх та зовнішніх чинників.

Такий уточнений підхід до визначення інноваційного 
потенціалу телекомунікаційного підприємства характеризує 
інноваційний потенціал не як статичний показник, а як дина-
мічну та складну категорію, яка включає в себе сукупність 
ресурсів, можливостей та компетенцій підприємства для здійс-
нення інноваційної діяльності та як відкриту, ієрархічну, сто-
хастичну систему, яка адекватно реагує на різноманітні зміни 
зовнішнього середовища.

Таким чином, до інноваційного потенціалу входить комп-
лекс взаємопов’язаних складових, таких як кадрова, вироб-
нича, організаційно-управлінська, комунікаційна, фінансова, 
технологічна, інвестиційна, маркетингова.

Розгляд складових інноваційного потенціалу та критеріїв 
дає можливість визначити підходи до формування концепту-
альних засад розвитку інноваційного потенціалу телекомуніка-
ційних підприємств, що визначається завданнями і заходами з 
досягнення:

– відповідності обсягів та якості інноваційних ресурсів 
(основні та оборотні засоби, запаси, фінансові активи, немате-
ріальні ресурси, інформація, техніка, обладнання, технології, 
комунікації), які необхідні для здійснення ефективної іннова-
ційної діяльності;

– адекватності освітнього та кваліфікаційного рівня пра-
цівників (тобто їх здатність до генерування інновацій);

– відповідності механізмів, технологій, інструментів, 
комунікаційних ланцюгів управління інноваційною діяльністю;

– результативності у сфері інформаційно-комунікаційних 
технологій пошуку та трансформації інформаційних ресурсів;

– ефективності економічних механізмів та методів модер-
нізації техніко-технологічної бази функціонування для пере-
ходу на випуск інноваційної продукції з використання сучас-
них бізнес-процесів;

– дієвості механізмів фінансової та інвестиційної дивер-
сифікації щодо залучення коштів для підвищення інноваційної 
активності (кредитоспроможність, інвестиційна привабливість, 
нові фінансові інструменти).

Акцентуємо увагу на тому, що успішне телекомунікаційне 
підприємство не тільки має поточні доходи, але й повинне в 
процесі операційної діяльності забезпечити відповідний рівень 
інноваційної активності усіх складових інноваційного потенці-
алу. Оцінка достатності інноваційного потенціалу передбачає 
розгляд кожної його складової.

Постійний розвиток інноваційного потенціалу вважається 
єдиним ефективним шляхом забезпечення сталого економіч-
ного зростання телекомунікаційних підприємств в умовах 
загострення конкуренції та великої мінливості зовнішнього 
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середовища. Розвиток інноваційного потенціалу – це «наро-
щення інноваційного потенціалу за рахунок пошуку раніше 
не виявлених резервів, новітніх ідей, фінансових можливо-
стей» [12].

Нині пріоритетним напрямом розвитку інноваційного 
потенціалу телекомунікаційних підприємств та їх економіч-
ного зростання є інтенсифікація інноваційної складової в 
ресурсному забезпеченні з метою адекватної оцінки сукупних 
можливостей, здатностей, компетенцій, ресурсів телекомуніка-
ційних підприємств та їх ефективної реалізації.

Сучасні умови функціонування та інноваційної діяльно-
сті телекомунікаційних вітчизняних підприємств характери-
зуються високим рівнем нестабільності, жорсткими умовами 
конкурентної боротьби та зростаючими викликами до забезпе-
чення їх динамічності, життєздатності та протиентропійності, 
що вимагає використання нових підходів до формування кон-
цептуальних засад розвитку інноваційного потенціалу телеко-
мунікаційних підприємств.

Нові концептуальні засади розвитку інноваційного потен-
ціалу телекомунікаційних підприємств мають виявляти їх здат-
ність взаємодіяти із зовнішнім середовищем, коли відбувається 
накопичення принципових змін інноваційної діяльності. Ці 
процеси мають демонструвати основний зміст акумулювання 
«нових якостей» інноваційного потенціалу, забезпечуючи його 
перехід до етапу розвитку, пов’язаного з прискоренням розро-
блення та впровадження телекомунікаційним підприємством 
нових підходів, методів і схем оптимізації структури іннова-
ційних ресурсів, їх оцінки і використання. Розвиток інновацій-
ного потенціалу телекомунікаційних підприємств на «старих 
концептуальних засадах» має скласти умови для їх переходу до 
наступного циклу функціонування, ознаками чого можуть бути 
підвищення значущості інтелектуального потенціалу, змен-
шення інноваційного лага для провайдингу інновацій, підви-
щення рівня спеціалізації та інноваційної кластеризації телеко-
мунікаційних підприємств, зростання науково-технологічного 
рівня функціонування тощо.

Нові концептуальні засади розвитку інноваційного потенці-
алу телекомунікаційних підприємств мають охоплювати прак-
тично всі аспекти та характерні ознаки їх інноваційної активі-
зації і можуть бути конкретизовані такими контурами:

– основними домінантами розвитку інноваційного потенці-
алу виступають активізація інноваційного процесу, результатив-
ність пошуку нових методів і сфер інноваційних перетворень;

– нарощення компетенцій інноваційної діяльності під-
приємства;

– побудова механізму управління нематеріальними акти-
вами інноваційного потенціалу підприємства;

– модифікація та реалізація інноваційних стратегій під-
приємств, впровадження нових бізнес-комбінацій та комуніка-
ційних ланцюгів;

– формування ефективної інноваційної політики підпри-
ємства;

– висхідні тренди параметрів економічного зростання, соці-
альної стабільності та конкурентоспроможності підприємства.

«Інноваційна діяльність підприємства має шанси на успіх 
лише за наявності й узгодженої взаємодії ринкового та інно-
ваційного потенціалу як можливості втілення підприємством 
досягнень науки і техніки у конкретні товари, які можуть задо-
вольнити потреби ринку і споживачів» [9]

Цікаво, що останніми роками в конкурентній боротьбі 
спостерігається зміна акцентів з площини конкуренції товарів 

та послуг на конкуренцію моделей управління. Виникає необ-
хідність переосмислення чинників забезпечення розвитку 
інноваційного потенціалу телекомунікаційних підприємств 
щодо зміни масштабів і структури операційних процесів, сут-
тєвого підвищення вагомості управлінських інновацій, ком-
петентнісної складової підприємств, а також впровадження в 
їх діяльність прогресивних комунікаційних ланцюгів та біз-
нес-комбінацій.

Для розвитку інноваційного потенціалу телекомунікацій-
них підприємств критично важливим є врахування сучасного 
стратегічного контексту. Тобто для будь-якого телекомунікацій-
ного підприємства постає питання про напрями формування, 
масштабність і глибину зміни елементів інноваційного потен-
ціалу, адже стратегічні цілі і, відповідно, ступінь інноваційної 
активності підприємств є неоднаковими. Так, нині, ключовими 
функціями розвитку інноваційного потенціалу є генерування 
нових компетенцій, оновлення наявних та формування їх нових 
конфігурацій. Особливо це стосується рівня особистих компе-
тенцій, який включає професійні компетенції людини (базові 
знання, вміння та здібності особистості) та рольові компетенції 
як особисті характеристики, що визначають соціальну актив-
ність індивідуума у процесі організації та здійснення іннова-
ційної діяльності людей у групах.

З урахуванням реалій сьогодення до критеріїв формування 
концептуальних засад розвитку інноваційного потенціалу теле-
комунікаційних підприємств доцільно зарахувати такі:

– системний підхід, що дає можливість враховувати усі 
необхідні взаємозв’язки і взаємодії у структурі інноваційного 
потенціалу;

– науковість формування, що передбачає врахування дії 
економічних законів і закономірностей розвитку, застосування 
наукових підходів до організації і функціонування сукупності 
елементів інноваційного потенціалу, що виявляють синергетич-
ний ефект, а також комплексу заходів на основі програмно-ці-
льового підходу, системний аналіз та моніторинг, урахування 
реальних вимог розвитку, використання науково обґрунтова-
них прогнозів і зворотних зв’язків;

– орієнтація концептуальних засад розвитку інновацій-
ного потенціалу на інноваційний шлях розвитку підприєм-
ства, що сприяє підвищенню конкурентоспроможності шляхом 
інвестування новацій у нові технології та менеджмент.

Першим етапом формування концептуальних засад роз-
витку інноваційного потенціалу телекомунікаційних підпри-
ємств в умовах викликів та запитів сьогодення є оцінка вну-
трішніх складових інноваційного потенціалу підприємства, 
тобто визначення рівня інноваційних ресурсів та можливостей, 
аналіз здатностей і компетенцій їх швидкої та доцільної реалі-
зації. Паралельно проводиться оцінка сприятливості ринкової 
кон’юнктури, адже як під час розроблення загальної стратегії 
телекомунікаційного підприємства, так і під час вибору іннова-
ційної політики необхідно враховувати загрози та можливості 
макросередовища.

На основі отриманих результатів оцінки визначається ста-
дія життєвого циклу телекомунікаційних підприємств, що є 
важливим проміжним етапом формування концептуальних 
засад розвитку їх інноваційного потенціалу, адже дає змогу 
вибирати вектор подальшого інноваційного розвитку на основі 
генерування впливу факторів внутрішнього та зовнішнього 
середовища.

Другий етап передбачає планування та прогнозування, 
визначення довго- та короткострокових цілей інноваційного 
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розвитку, формування інноваційної політики з урахуванням 
стадії життєвого циклу телекомунікаційних підприємств та 
відбір цільових інноваційних проектів.

Побудова цих планів повинна відбуватися з урахуванням 
передбачуваних змін у макросередовищі телекомунікаційних 
підприємств, тому необхідним на цьому етапі є використання 
сучасних економіко-математичних, статистичних методів та 
моделей з метою побудови точних та достовірних прогнозів, а 
також встановлення відповідностей між складовими інновацій-
ного потенціалу і цільовими проектами.

Етап апробації концептуальних засад розвитку інновацій-
ного потенціалу телекомунікаційних підприємств передбачає 
вжиття заходів щодо досягнення мети і здійснення завдань 
розробленої інноваційної політики. При цьому необхідним є 
постійне коректування інноваційних процесів залежно від змін 
зовнішнього середовища, що потребує здійснення перманент-
ного моніторингу ринкової кон’юнктури.

Останнім етапом формування концептуальних засад роз-
витку інноваційного потенціалу телекомунікаційних підпри-
ємств в умовах викликів та запитів сьогодення є постійний 
контроль за тим, як реалізовується інноваційна політика, відбу-
вається вжиття заходів щодо досягнення поставлених довго- та 
короткострокових цілей, здійснюється корекція програми роз-
витку інноваційного потенціалу.

На практиці сучасна інноваційна політика телекомуніка-
ційних підприємств має розглядати інноваційну активність 
як «стан буття», націлений на забезпечення довгострокової 
успішності, що є набагато важливішим, ніж поточні фінансові 
результати. Такі інноваційні підприємства, за ствердженням 
аналітиків “Ernst and Young”, «зосереджуються на створенні 
конкурентних переваг для досягнення п’яти бізнес-результатів, 
таких як прибуткове зростання, залучення споживачів у біз-
нес-процеси, забезпечення стійкості бізнесу, високі показники 
продуктивності та бізнес-гнучкість».

Спроможність розвитку інноваційного потенціалу відобра-
жає здатність підприємства до вдосконалення або оновлення. 
Для формування концептуальних засад розвитку інноваційного 
потенціалу телекомунікаційних підприємств велике значення 
мають гнучкі організаційні структури і системи управління. 
Гнучка організаційна структура для забезпечення розвитку 
інноваційного потенціалу телекомунікаційного підприємства 
повинна відповідати таким вимогам:

– можливість менеджменту ідей та формування слабо 
структурованих інноваційних колективів тимчасового харак-
теру на ранньому етапі розвитку нововведення;

– наявність організаційного мережевого механізму в разі 
успішного провайдингу інновацій;

– наявність ефективного механізму мотивації та сти-
мулювання активізації інноваційної діяльності.

У телекомунікаційній сфері підприємства є не стільки орга-
нізаціями, призначеними для максимізації прибутків, скільки 
організаційними структурами, здатними генерувати інновації, 
формувати і трансформувати кластери активів у відмінні й уні-
кальні бізнес-комбінації, необхідні для задоволення постійно 
мінливих телекомунікаційних потреб клієнтів.

Основним інструментом розвитку інноваційного потенці-
алу телекомунікаційних підприємств виступатимуть іннова-
ційні проекти, імплементація яких відбуватиметься в контурі 
досягнення мети та визначених завдань інноваційної політики. 
Таким чином, інноваційний потенціал, що забезпечує цей про-
цес необхідними інноваційними ресурсами, компетенціями та 

можливостями, буде створювати підґрунтя для трансформації 
усього телекомунікаційного підприємства на основі не ліній-
ного, а адаптивного, динамічного інноваційного розвитку усіх 
складових, необхідних для реалізації вибраних інноваційних 
проектів.

Висновки. Значення інноваційного потенціалу для забез-
печення ефективності діяльності та конкурентоспроможно-
сті телекомунікаційних підприємств вимагає пошуку нових 
шляхів його формування і розвитку. Розгляд та уточнення 
теоретичних та методологічних аспектів формування кон-
цептуальних засад розвитку інноваційного потенціалу теле-
комунікаційних підприємств в умовах викликів та запитів 
сьогодення засвідчили доцільність врахування драйверів 
інноваційного зростання, формування інноваційної культури 
та інноваційного клімату, оволодіння навичками стимулю-
вання інноваційної активності персоналу та дифузії іннова-
цій всередині телекомунікаційного підприємства, розвиток 
персоналу, орієнтації на використання відкритих комуніка-
цій та бізнес-ланцюгів, а також релевантних інноваційних 
смарт-стратегій, удосконалення бізнес-комбінацій та фор-
мування інноваційних цінностей у споживачів. Стан інно-
ваційного потенціалу підприємства зумовлює необхідність 
формування концептуальних засад розвитку інноваційного 
потенціалу телекомунікаційних підприємств, які визначають 
способи досягнення мети та завдань інноваційної діяльності. 
Основним інструментом розвитку інноваційного потенці-
алу телекомунікаційних підприємств виступатимуть іннова-
ційні проекти, імплементація яких відбуватиметься в контурі 
досягнення мети та визначених завдань інноваційної полі-
тики. Таким чином, інноваційний потенціал, що забезпечує 
цей процес необхідними інноваційними ресурсами, компе-
тенціями та можливостями, буде створювати підґрунтя для 
трансформації усього телекомунікаційного підприємства 
на основі не лінійного, а адаптивного, динамічного іннова-
ційного розвитку усіх складових, необхідних для реалізації 
вибраних інноваційних проектів.
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Аннотация. В статье рассмотрены, а также уточне-
ны теоретические и методологические аспекты форми-
рования концептуальных основ развития инновацион-

ного потенциала телекоммуникационных предприятий 
в условиях вызовов и запросов настоящего.
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conceptual bases of a development of an innovative poten-
tial of the telecommunication enterprises under the circum-
stances of the current challenges and requests.
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ОСОБЛИВОСТІ ГАЛУЗЕВОЇ ПРИНАЛЕЖНОСТІ КЛІЄНТІВ 
ЛОГІСТИЧНИХ ФІРМ НА РИНКАХ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ 

Анотація. У статті розглянуто профіль клієнтів ло-
гістичних фірм із погляду їх приналежності до певної 
галузі. Составлено анкету для визначення взаємодії ло-
гістичних фірм та їх клієнтів, у тому числі для визначен-
ня галузевої приналежності. Дані для аналізу отримано 
шляхом опитування менеджерів фірм та узагальнено у 
збірній анкеті. Галузеву структуру клієнтів логістичних 
фірм проаналізовано за допомогою АВС-аналізу. 

Ключові слова: логістичні фірми, клієнт, анке-
тування, галузь діяльності, рівень обслуговування, 
ABC-аналіз.

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток інформаційних 
технологій та розширення вітчизняного та зарубіжного ринку 
послуг призвели до появлення все більшої кількості фірм, що 
надають логістичні послуги. Ринок світової логістики в сучас-
ному значенні цього терміну розвивався швидкими темпами 
починаючи з повоєнного періоду. Цей ринок представлений 
безліччю фірм, що пропонують широкий спектр послуг у 
масштабі країн чи континентів залежно від розповсюдження 
діяльності [6, c. 141–144]. 

На тлі прогресивного розвитку контрактної логістики, 
яка, з одного боку, викликана зростанням логістичного 
аутсорсингу з боку великого і середнього бізнесу в про-
мисловості та торгівлі, глобалізацією світової економіки, а 
з іншого – забезпечена відповідним розвитком пропозиції 
професійних логістичних послуг із боку їх надавачів в умо-
вах високої конкуренції між ними та прямування до макси-
мально можливого адаптування цих послуг до індивідуаль-
них потреб їх споживачів, постійно виникає необхідність 
в актуалізації цих потреб. При цьому важливо забезпечити 
певний баланс між індивідуальними вимогами клієнтів та 
рівнем уніфікації як одного з найбільш ефективних методів 
стандартизації у бізнес-відносинах для підвищення ефек-
тивності взаємодії контрагентів. Важливо також устано-
вити пріоритизацію таких вимог клієнтів, беручи до уваги 
їх типовий набір: ціну, якість, час, інноваційність, адап-
тивність, економічність. При цьому часто рейтинг вимог із 
боку клієнтів не співпадає з рейтингом їх виконання з боку 
надавачів логістичних послуг: високо оцінені вимоги клієн-
тів можуть бути недооцінені логістичними операторами, і 
навпаки. Виявлення таких «розривів» може слугувати дже-
релом як отримання тривалих конкурентних переваг, так і 
сферою поліпшення ефективності діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Більшість 
досліджень стосується ринку логістичних послуг у тій чи іншій 
країні, в окремих галузях транспорту, для окремих пакетів 
логістичних послуг. Водночас бракує досліджень перспектив-

ного спрямування, які б дали змогу створити майбутній про-
філь типового споживача, субординувати його преференції, а 
отже, спрямувати зусилля надавачів логістичних послуг щодо 
максимально можливої гармонізації виявлених преференцій із 
цілями власного бізнесу.

Для умов економіки Україні історичний досвід останніх 
25 років щодо розвитку ринку логістичних послуг не може 
гарантувати отримання об’єктивних (не хибних) оцінок пер-
спективи, зважаючи на державну монополію в багатьох сферах 
логістичних послуг, високу корупцію та брак сучасних сис-
тем менеджменту. Нами обрано метод порівняльного аналізу 
анкетних даних ринку логістичних послуг двох країн: України 
та Польщі, близьких за багатьма макропараметрами (економіч-
ними, структурними, геологічними, кліматичними, демогра-
фічними тощо).

Дослідженню роботи логістичних фірм в Україні було 
приділено багато уваги вітчизняних науковців та економістів, 
таких як: Є. Крикавський [2; 5], М. Окландер [3], О. Шандрієв-
ська, В. Кузяк, Н. Хтейн [6], Л. Малярець [7], Н. Чухнай [10] та 
ін. Питання ефективного функціонування логістичних підпри-
ємств не втратило своєї актуальності, а особливої уваги заслу-
говує розширення клієнтської бази в масштабі галузей.

Мета статті полягає у визначенні та пов’язанні тен-
денцій галузевої приналежності споживчих фірм до вибору 
послуг логістичних фірм, а також формуванні шляхів підви-
щення рівня логістичних послуг для розширення галузевої 
бази клієнтів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Предметом 
нашого дослідження є логістичні фірми Польщі та України, 
а також їх клієнти. Вибір країн для порівняння був зумов-
лений близькістю ринків збуту товарів та послуг, а також 
сусідством країн, що співпрацюють між собою у багатьох 
галузях. Для дослідження було обрано 50 логістичних фірм 
Польщі та 50 логістичних фірм України. Також було опитано 
50 клієнтів логістичних фірм Польщі та 50 клієнтів логістич-
них фірм України. Вибір фірм був випадковим, не врахову-
ючи масштабу діяльності, кількості наданих послуг та сфери 
діяльності [7, c. 84].

Опитування було проведене в 2017 р. серед юридич-
них осіб – суб’єктів господарювання, малих та середніх під-
приємств. Беручи до уваги специфіку діяльності фірм, була 
складена анкета. В анкетуванні бралися до уваги критерії, 
які можуть дати достатньо повну характеристику фірм: капі-
тал, форма власності, величина доходу, кількість працівників, 
галузь діяльності, сфера логістичної діяльності тощо [5, c. 231].

Інформація, отримана з анкет, була надана фірмами ано-
німно, тому назви фірм у дослідженні не будуть згадуватися. 
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В анкетах було наведено по 18 запитань, на які анкетовані мали 
декілька варіантів відповідей, серед яких можна було вибрати 
більше ніж один варіант. Відповіді позначалися довільним сим-
волом в окремій колонці. 

Були виділені такі галузі діяльності клієнтів: агропромис-
ловий комплекс, машинобудування, металургія, транспорт, 
зв'язок, інформатика, освіта, наука, паливо, енергетика, від-
ходне виробництво, будівництво, легка промисловість, харчова 
промисловість, деревообробна промисловість, туризм, готель-
ний бізнес.
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Рис. 1. Галузь діяльності клієнтів
Джерело: власне опрацювання авторів 

Фірми, що діють в Україні, працюють у різних галузях. 
Найбільше фірм співпрацює із тими, що працюють у харчо-
вій промисловості (22 фірми), агропромисловому комплексі 
(20 фірм), деревообробній промисловості (16 фірм). Найменше 
фірм співпрацює з фірмами в галузі освіти та науки (4 фірми), а 
також інформатики і зв’язку (4 фірми) [4].

Логістичні фірми Польщі найбільше співпрацюють із фір-
мами агропромислового комплексу (36 фірм) та харчової про-
мисловості (36 фірм), легкої промисловості (28 фірм). Най-
менше – з фірмами в галузі металургії (8 фірм) [1].

Якщо респонденти подають декілька варіантів відпові-
дей на питання, то доцільно використати АВС-аналіз для 
виявлення груп відповідей, які найчастіше зустрічаються, а 
які – найменше. Поділимо розподіл частоти відповідей на три 
групи: А, В та С. Група А через велику кількість підтверджених 
респондентами відповідей досить сильно впливає на ступінь 
важливості цього елементу для респондента. Група С через 
відносно низьке значення співвідношення кількості відповідей 
респондента до кількості позицій в структурі слабо впливає 
на ступінь важливості цього елементу для респондента. Група 
В займає проміжне становище [2, c. 105–118]. 

Такий порядок поділу на групи є дещо суб'єктивним, і як 
доказ цього існують різноманітні оцінки розподілу. 

Віднесення до груп А, В, С здійснюється за розрахунковим 
показником:
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де індекси j і j-1 означають відповідно граничні значення 
цих показників двох суміжних груп (А і В; В і С). Для групи 
А значення показників з індексом j-1 дорівнюють нулю. Інтер-
вали цього показника відповідають такому:

Переважно утворення груп здійснюється у таких межах:
– група А: VА > 3.0; група В: 0.7 ≤ VВ ≤ 3.0; група С:  

VС < 0.7, хоча більшість дослідників уважає, що в окремих 
випадках можна змінювати особливо значення верхньої межі.

Таблиця 1
Вихідні дані для АВС-аналізу відповідей  

логістичних фірм
Галузь діяльності Україна Польща

агропромисловий комплекс 20 36
машинобудування 5 18
металургія 5 8
транспорт 11 14
зв'язок, інформатика 4 12
освіта, наука 4 10
паливо, енергетика 5 14
відходне виробництво 14 28
будівництво 15 15
легка промисловість 12 28
харчова промисловість 22 36
деревообробна промисловість 16 14
туризм, готельний бізнес 8 12

Власне опрацювання авторів на основі джерел

Отже, група А відсутня, хоча, як видно з таблиці, такі галузі, 
як харчова промисловість, агропромисловий комплекс і дере-
вообробна промисловість становлять разом більше 40% усіх 
галузей, що обслуговуються логістичними підприємствами 
України; група В: 0.7 ≤ VВ ≤ 1,4; група С: VС < 0,7 [8, c. 54–56]. 

Такого роду інформацію отримаємо для польських логіс-
тичних підприємств.

Отже, група А відсутня, хоча, як видно з таблиці, такі 
галузі, як агропромисловий комплекс, харчова промисловість, 
відходне виробництво і легка промисловість становлять разом 
більше 50% усіх галузей, що обслуговуються логістичними 
підприємствами Польщі; група В: 0,7 ≤ VВ ≤ 1,0; група С:  
VС < 0,7 [3, с. 125–136]. 

Порівнюючи роботу фірм в обох країнах, можна зробити 
висновок про те, що фірми в Польщі мають ширший спектр 
фірм різних галузей, з якими співпрацюють. Переважають 
серед клієнтів фірми в галузях легкої та харчової промис-
ловості та агропромислового сектору, менше – в металургії, 
освіті, науці та інформаційних технологіях.

Висновки. Порівнюючи діяльність логістичних фірм в 
Україні та Польщі, можна стверджувати, що рівень їхньої діяль-
ності є високим, масштаб діяльності та масштаб надаваних 
послуг є значними, кількість транспортних засобів та якість 
надаваних послуг великі. Клієнти логістичних фірм переважно 
задоволені якістю логістичних послуг, користуються ними 
часто, а також співпрацюють із перевіреними фірмами, але все 
ж таки логістичні фірми надто високо, на думку клієнтів, оці-
нюють якісь своїх послуг. 

Порівнюючи логістичні послуги в обох країнах, можна 
стверджувати, що польські клієнти більш вимогливі до послуг 
та готові платити більше за якість. Краще розвинена тран-
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Таблиця 3
АВС-аналіз галузей, які обслуговують логістичні підприємства Польщі

№ 
з/п Галузь Частота 

відповідей Позиціїї Частка 
відповідей

Частка 
позиції

Нагромаджувальна 
частка відповідей

Нагромаджувальна 
частка позицій

Критерій поділу 
на групи (VВ)

1 агропромисловий 
комплекс 36 1 14,69 7,69 14,69 7,69 1,91

11 харчова 
промисловість 36 1 14,69 7,69 29,39 15,38 1,91

8 відходне 
виробництво 28 1 11,43 7,69 40,82 23,08 1,77

10 легка 
промисловість 28 1 11,43 7,69 52,24 30,77 0,96

2 машинобудування 18 1 7,35 7,69 59,59 38,46 0,88
9 будівницт-во 15 1 6,12 7,69 65,71 46,15 0,83
4 транспорт 14 1 5,71 7,69 71,43 53,85 0,81
7 паливо, енергетика 14 1 5,71 7,69 77,14 61,54 0,80

12 деревообробна 
промисловість 14 1 5,71 7,69 82,86 69,23 0,69

5 зв'язок, 
інформатика 12 1 4,90 7,69 87,76 76,92 0,67

13 туризм, готельний 
бізнес 12 1 4,90 7,69 92,65 84,62 0,64

6 освіта, наука 10 1 4,08 7,69 96,73 92,31 0,59
3 металургія 8 1 3,27 7,69 100,00 100,00 0,96

Разом 245 13 100,00 100,00
Власне опрацювання авторів на основі джерел 

спортна інфраструктура в Польщі, тому там можна надавати 
ширший спектр послуг, ніж в Україні [10, c. 23–24]. Для під-
вищення рівня та якості логістичних послуг для розширення 
галузевої структури клієнтів в Україні більше уваги слід при-

Таблиця 2
АВС-аналіз галузей, що обслуговують логістичні підприємства України

№ з/п Галузь Частота 
відповідей Позиціїї Частка 

відповідей
Частка 
позиції

Нагромаджувальна 
частка відповідей

Нагромаджувальна 
частка позицій

Критерій поділу 
на групи (VВ)

11 харчова 
промисловість 22 1 15,60 7,69 15,60 7,69 2,03

1 агропромисловий 
комплекс 20 1 14,18 7,69 29,79 15,38 1,94

12 деревообробна 
промисловість 16 1 11,35 7,69 41,13 23,08 1,78

9 будівництво 15 1 10,64 7,69 51,77 30,77 1,38

8 відходне 
виробництво 14 1 9,93 7,69 61,70 38,46 1,34

10 легка 
промисловість 12 1 8,51 7,69 70,21 46,15 1,26

4 транспорт 11 1 7,80 7,69 78,01 53,85 1,20

13 туризм, готельний 
бізнес 8 1 5,67 7,69 83,69 61,54 1,11

2 машинобудування 5 1 3,55 7,69 87,23 69,23 0,46
3 металургія 5 1 3,55 7,69 90,78 76,92 0,46

7 паливо, 
енергетика 5 1 3,55 7,69 94,33 84,62 0,46

5 зв'язок, 
інформатика 4 1 2,84 7,69 97,16 92,31 0,44

6 освіта, наука 4 1 2,84 7,69 100,00 100,00 0,42
 Разом 141 13 100,00 100,00   

Власне опрацювання авторів на основі джерел 

діляти вивченню потреб клієнтів та підвищенню рівня обслу-
говування через упровадження гнучких платіжних систем та 
висококваліфікованої лояльності персоналу. Виклик для уряду 
полягає у тому, щоб поліпшити інфраструктуру, яка постача-
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тиме товари у потрібному місці і в потрібний час [9, c. 143–146].
Оцінюючи загальну логістичну структуру в обох країнах, 

можна стверджувати, що логістичні послуги у Польщі наба-
гато більш розвинені, ніж в Україні. Основні послуги, якими 
користуються клієнти, – транспортні. Україна має приєднатися 
до вдосконалення загальноєвропейського транспортного сек-
тору, а також сектору логістичних послуг, який включає: підви-
щення енергоефективності транспортних засобів, розроблення 
та застосування екологічного палива; оптимізацію функціону-
вання мультимодальних схем логістики, у тому числі за раху-
нок більш широкого використання транспортних засобів, що 
є більш ресурсозберігаючими; більш ефективне використання 
транспорту та інфраструктури за допомогою вдосконаленого 
управління трафіком та інформаційних систем; оптимізацію 
транспортної потужності для задоволення зростаючого попиту 
на поїздки до/з регіонів України та регіонів ЄС. Ці зміни допо-
можуть збільшити попит серед наявних галузей діяльності клі-
єнтів та залучення клієнтів із малообслуговуваних галузей.
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Семчук Ж., Петрик И. Особенности отраслевой 
принадлежности клиентов логистических компаний 
на рынках Украины и Польши

Аннотация. В статье рассмотрен профиль клиентов 
логистических фирм с точки зрения их принадлежно-
сти к определенной отрасли. Составлена анкета для 
определения взаимодействия логистических фирм и 
их клиентов, в том числе для определения отраслевой 
принадлежности. Данные для анализа получены пу-
тем опроса менеджеров фирм и обобщены в сборной 
анкете. Отраслевая структура клиентов логистических 
фирм проанализирована с помощью АВС-анализа.

Ключевые слова: логистические фирмы, клиент, 
анкетирование, отрасль деятельности, уровень обслу-
живания, ABC-анализ.

Semchuk Zh., Petryk I. Peculiarities of indirect 
priority of clients of logistics firms in the markets of 
Ukraine and Poland

Summary. The article considers the profile of clients of 
logistics companies in terms of their belonging to a particu-
lar industry. The purpose of the article is to identify and link 
the trends of sectorial affiliation of consumer firms to the 
choice of logistics firms' services. A questionnaire was used 
to determine the interaction between logistics companies 
and their clients, including the definition of industry affili-
ation. Data for analysis were obtained through a survey of 
firm managers and summarized in the team questionnaire. 
The branch structure of clients of logistics firms was ana-
lyzed by means of ABC analysis.

Keywords: logistic firms, client, questionnaires, branch 
of activity, level of service, ABC-analysis.
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДНОШЕННЯ СПОЖИВАЧІВ 
ДО ПОСЛУГ WIFI-МАРКЕТИНГУ

Анотація. У статті досліджено цифрові інструмен-
ти маркетингу, а саме послуги WiFi-маркетингу, які ви-
користовуються на ринку В2В. Визначено проблеми, 
пов’язані з труднощами їх застосування у закладах ме-
режі HoReCa. Виділено недоліки сервісу серед клієнтів 
та кінцевих споживачів та запропоновано рекомендації 
щодо їх усунення.

Ключові слова: маркетингові дослідження, цифро-
ві інструменти маркетингу, опитування, переваги спо-
живачів, WiFi-маркетинг, мережа HoReCa.

Постановка проблеми. Із розвитком інформаційних техно-
логій та поширенням ролі мережі Інтернет власниками закла-
дів мережі HoReCa було миттю взято до уваги цю тенденцію 
та встановлено в закладах громадського харчування безкош-
товний Інтернет для відвідувачів. Маркетологами та спеціаліс-
тами галузі IT був розроблений потужній канал для зв’язку із 
суспільством, сутність якого полягає у використанні процесу 
підключення кінцевого клієнта до мережі Інтернет як спо-
собу збору інформації або розповсюдження рекламного кон-
тенту. В ході дослідження ринку було виявлено декілька про-
блем, пов’язаних із поширенням послуги. По-перше, оскільки 
компанії з даним товаром працюють на ринку В2В, потрібно 
постійно здійснювати моніторинг відмови потенційних клієн-
тів для поліпшення послуг сервісу. По-друге, необхідно дізна-
тися ставлення кінцевих споживачів до користування WiFi з 
даним товаром.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фундамен-
тальні основи застосування Інтернету в маркетинговій діяль-
ності досліджувалися багатьма теоретиками та практиками. 
У розробках багатьох науковців було розглянуто й розкрито 
сутність Інтернет-маркетингу, його основні інструменти, про-
блеми та тенденції застосування в електронному бізнесі. Нині 
розвинутими є теорії оцінки ефективності маркетингу в Інтер-
неті [1], моделі цифрового маркетингу [2], інструменти Інтер-
нет-маркетингу [3–6], системи оцінювання ефективності мар-
кетингових Інтернет-комунікацій [7].

Але специфіку послуги WiFi-маркетингу для мережі 
HoReCa, а саме ставлення до неї клієнтів та кінцевих спожива-
чів, ще не досліджували. Поставлені питання досі не розгляда-
лися, але мають великий вплив на розвиток бізнесу та економіки.

Мета статті полягає у з’ясуванні ставлення споживачів 
ринків В2В та В2С до сучасного інструменту мережі HoReCa 
WiFi-маркетингу, а саме комплексу послуг, який має на увазі 
продаж обладнання для особистого користування закладам.

Виклад основного матеріалу дослідження. Використання 
сучасних технологій розвивається швидше, ніж маркетологи 

та споживачі встигають це помітити. Постійно змінюються 
інструменти та розширюються канали впливу як на ринку B2C, 
так і на ринку B2B. Доступ до мережі Інтернет став звичайним 
явищем. Для задоволення споживачів у потребі бути постійно 
на зв’язку заклади мережі HoReCa надають гостям можливість 
підключення до Інтернету за допомогою WiFi. На прикладі 
компанії Bro Technology, яка займається розробленням продук-
тів майбутнього з 2014 р., було розглянуто новий інструмент 
маркетингу [8]. 

Дослідження містило в собі два напрями: по-перше, опи-
тування підприємців для вирішення поставленого завдання, а 
саме визначення ставлення клієнтів до користування WiFi із 
сервісом Bro Technology; по-друге, опитування кінцевих спо-
живачів для визначення їхнього ставлення до користування 
WiFi із сервісом Bro Technology. 

Опитування підприємців відбувалося за телефонним зв’язком 
традиційним методом. Метою даної розмови було коротко опи-
сати можливості послуги та домогтися зустрічі з ЛПР для деталь-
ної демонстрації переваг у разі відмови дізнатися її причину.

Досліджуючи обізнаність власників закладів громадського 
харчування, було виявлено, що більшість із них не розуміє 
переваг цієї послуги.

Результати дослідження серед підприємців зведене в табл. 1.

Таблиця 1
Результати дослідження серед підприємців

№ п/п Показник Значення

1
Кількість опрацьованих закладів 
(кафе, ресторани, готелі, торговельно-
розважальні комплекси)

500

2 Кількість вихідних дзвінків 640*
3 Кількість надісланих email-пропозицій 72
4 Кількість призначених зустрічей 50
5 Підключено через e-mail 0
6 Підключено після зустрічі 5

* У деякі заклади було здійснено декілька дзвінків через відсутність 
ЛПР або за потреби в часі для прийняття рішення

Причини відмови більшості підприємців (378 осіб) вклю-
чали такі аргументи:

– 40% закладів були зачинені на сезон (дослід проводився 
у лютому 2017 р. в місті Одесі). Потреби в нашій послузі поки 
що не було, але знайшлося багато охочих дізнатися більше про 
неї ближче до відновлення роботи закладу;

– 30% закладів уже співпрацювали з компаніями, які роз-
вивали свій бізнес;
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– 20% закладів мали невеличкі розміри або їхня політика 
забороняла наявність послуги WiFi у закладі, тому вони не 
мали потреби в цьому виді сервісу;

– 10% закладів не цікавив розвиток у мережі Інтернет.
Графічно дані виглядають так (рис. 1).
Підрахувавши дані, можна побачити, що деякі влас-

ники закладів HoReCa (122 особи) зацікавлені в сервісі Bro 
Technology. У подальшій розмові було запропоновано два варі-
анти надання пакету даних клієнту. Перший варіант – надси-
лання інформації через e-mail (відправлено 72 листа), на нього 
погоджувалися готельно-ресторанні та торговельні комплекси, 
мережеві ресторани. У результаті дослідження співпраці (за час 
проведення дослідження) не виникало. 

Другий варіант – зустріч із ЛПР (50 зустрічей). У цьому 
разі є більший шанс домогтися партнерства (п’ять підключень). 
Зустріч проходить так: маркетологом компанії проводиться 
презентація сервісу для підприємця, згодом ідуть відповіді на 
його питання та дається час на прийняття рішення із домов-
леністю зв’язатися через декілька днів. Відмови від співпраці 
після зустрічі були такими:

– 40% не влаштовувала ціна послуги;
– 30% остерігалися, що даний сервіс залишить негатив-

ний відгук про заклад;
– 25% не зрозуміли всіх плюсів послуги, тому власнику 

закладу не змогли передати в повному обсязі всієї інформації;
– 5% не готові до інновацій. 
Підбиваючи підсумки, можна проілюструвати воронку про-

дажів сервісу (рис. 2).
Отже, ставлення підприємців до користування WiFi із сер-

вісом Bro Technology має низку сумнівів. Один із них, а саме 
ставлення кінцевих споживачів до користування WiFi із серві-
сом Bro Technology, був доведений вагомим показником (30%) 
відмови клієнтів від послуги. 

Опитування проводилося в мережі Інтернет за допомогою 
анкети, створеної в Google-формі. В анкетуванні взяли участь 
50 респондентів, 70% із них були жінки і 30% чоловіки віком від 
18 до 35 років. Більшість із опитаних – 50%, були не одружені/
незаміжні та у 36% була пара. Що ж стосується доходів, 54% 
отримували до 5 тис. грн. (нижче середнього), 20% – близько 
до 6 тис. грн. (середній). За видом діяльності: 52% – навчалися 
(студенти), 36% – працювали.

За допомогою програми SPSS Statistics були розглянуті всі 
можливі варіанти кростабуляції даних, щоб визначити залеж-
ності, які виникають між факторами. У результаті були отри-
мані такі залежності:

– жінки частіше відвідують заклади громадського харчу-
вання, ніж чоловіки;

– род занять впливає на частоту відвідування спожива-
чами закладу громадського харчування лише для підключення 
до WiFi;

– респонденти молодшого віку нейтрально або позитивно 
ставляться до авторизації, а люди старшого віку – негативно;

– чим нижчий дохід споживача, тим краще ставлення до 
авторизації;

– відношення до авторизації та інформації за допомогою 
послуги відобразило, що більшість респондентів нейтрально 
ставиться до авторизації і ніякого інтересу, як і негативу, не 
виникає в них під час перегляду інформації, наданої закладом. 

Перевіряючи дані залежності за допомогою дисперсійного 
аналізу, були підтверджені певні взаємозв’язки:

– вік споживачів впливає на ставлення до процесу авто-
ризації в мережі, тобто чим доросліший респондент, тим більш 
негативно буде ставлення до послуги. Це може бути викликано 
тим, що людям старшого віку більш тяжко освоювати нові тех-
нології;

– рівень доходу також впливає на ставлення до процесу 
авторизації в Мережі, мається на увазі, чим заможніший рес-
пондент, тим більш невдоволеним буде від сервісу. У цьому 
разі людям із вищими доходами не хочеться докладати зайвих 
зусиль для отримання трафіку;

– відношення споживачів до процесу авторизації в 
Мережі впливає на надану інформацію за допомогою сервісу. 
Відповідно, ставлення до авторизації (негативне/позитивне) 
передається на інформацію, надану послугою WiFi-маркетингу. 

Для того щоб краще розуміти вподобання та ставлення до 
сервісу WiFi-маркетингу кінцевих споживачів, розіб’ємо їх на 
сегменти за допомогою кластерного аналізу за методом Варда 
(рис. 3, табл. 2, 3).

Рис. 1. Результати дослідження серед підприємців

 

 
Рис. 2. Воронка продажів сервісу
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Рис. 3. Дендрограма з використанням метода Варда 

Таблиця 2
Кінцеві центри кластерів

Кластер
1 2 3

Відвідування закладів 2,54 3,56 2,67
Ставлення до авторизації 3,29 2,50 4,50
Ставлення  до інформації 1,89 1,88 4,17
Вік 2,00 2,50 2,33
Дохід 1,18 3,13 1,33

 
Таблиця 3

Число спостережень у кожному кластері

Кластер
1 28,000
2 16,000
3 6,000

Валідні 50,000
Пропущені значення ,000

 
Аналізуючи отримані результати, можна визначити три клас-

тери (сегменти), за якими можна розділити кінцевих споживачів:
1. Клас «Байдужі» (28 респондентів, або 56%) – це спожи-

вачі, яких можна охарактеризувати так:
– відвідують заклади, але рідко;
– мають хороше ставлення до авторизації;
– негативно ставляться до запропонованої закладом інфор-

мації за допомогою сервісу;
– віком від 18 до 26 років;
– дохід низький.
2. Клас «Бізнесмени» (16 респондентів, або 32%) – це спо-

живачі, яких можна охарактеризувати так:

– дуже часто відвідують заклади громадського харчування;
– мають негативне ставлення до авторизації;
– інформацію, запропоновану закладом, сприймають дуже 

негативно;
– віком від 26 до 35 років;
– із високим доходом.
3. Клас «Лояльні» (шість респондентів, або 12%) – спожи-

вачі, яких можна охарактеризувати так:
– часто відвідують заклади громадського харчування;
– дуже позитивно ставляться до реклами;
– із радістю переглядають усю інформацію, запропоновану 

закладом;
– віком від 18 до 25 років;
– дохід низький.
Отже, підводячи підсумки, можна побачити, що позитивне 

ставлення до сервісу та інформації, наданої ним, є у кінцевих 
споживачів класу «Лояльні». «Байдужі» добре ставляться до 
авторизації, але негативно – до інформації. «Бізнесмени» пов-
ністю негативно сприймають послугу.

Висновки. Беручи до уваги проведене дослідження, 
доцільно застосувати його на практиці. Виділені проблеми 
на рівні підприємців значно занижують можливості сервісу, 
оскільки страхи втратити прибуток дуже великі. Дослі-
дження кінцевих споживачів виявило, що ставлення до 
користування WiFi із сервісом Bro Technology здебільшого 
нейтральне або негативне. Поліпшити ставлення до даної 
послуги WiFi-маркетингу у кінцевих споживачів можливо 
шляхом проведення низки маркетингових заходів. Це можуть 
бути компліменти від закладу, що тим самим поліпшать 
ставлення до сервісу, або розроблення спеціальних пропози-
цій залежно від того, в котрий із виділених сегментів потра-
пляє споживач; позитивну тенденцію зафіксувати та під час 
презентації даної послуги ЛПР закладу додати до матеріалів. 
Це дасть змогу долучити до даного сервісу більше потенцій-
них клієнтів. Сформовані висновки стануть підґрунтям для 
подальших досліджень WiFi-маркетингу. На черзі – переваги 
використання обраного сервісу перед звичайними методами 
реклами закладів мережі HoReCa (медіареклама, друкована 
реклама) з погляду прибутків.
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Яшкина О.И., Денисенко Н.В. Маркетинговые 
исследования отношения потребителей к услугам 
WiFI-маркетинга

Аннотация. В статье исследованы цифровые ин-
струменты маркетинга, а именно услуги WIFI-марке-
тинга, которые используются на рынке В2В. Определе-
ны проблемы, связанные с трудностями их применения 
в заведениях сети HoReCa. Выделены недостатки сер-
виса среди клиентов и конечных потребителей и пред-
ложены рекомендации по их устранению.

Ключевые слова: маркетинговые исследования, 
цифровые инструменты маркетинга, опрос, предпочте-
ния потребителей, WIFI-маркетинг, сеть HoReCa.

Yashkina O.I., Denysenko N.V. Marketing research 
of user attitude to the WiFi-marketing services

Summary. In this paper marketing digital instruments 
are studied, such as WiFi-marketing services, which are be-
ing used in the B2B market. The problems relating to diffi-
culties of WiFi-marketing use in the institutions of HoReCa 
network are indentified. Disadvantages of service among 
clients and end-users are allocated and recommedations to 
address them are proposed.

Keywords: marketing research, digital marketing tools, 
surveys, consumer preferences, Wifi marketing, HoReCa 
network.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИТРАТ КОМПАНІЇ  
НА ІНФОРМАЦІЙНУ БЕЗПЕКУ

Анотація. У статті розглянуто проблему кіберзло-
чинності України та світу. Досліджено втрати, яких за-
знає світова економіка внаслідок скоєння кіберзлочинів. 
Виявлено, що організаціями, найбільш привабливими 
для кіберлочинців, є банківсько-фінансові установи. 
Одним зі шляхів вирішення проблеми є впровадження 
системи інформаційної безпеки з оцінкою ефективнос-
ті її роботи. Запропоновано метод оцінки ефективності 
впровадження системи інформаційної безпеки на осно-
ві чотирирівневої матриці «частота – втрати».

Ключові слова: кібербезпека, кіберзлочини, оцінка 
ефективності, методи оцінки, витрати.

Постановка проблеми. Сьогодні кіберзлочинність – 
загальносвітова проблема, яка не має кордонів. Жодна органі-
зація або галузь економіки не може відчувати себе повністю 
захищеною від небажаних наслідків кіберзлочинів. Це можуть 
бути фінансові збитки, вплив на імідж або репутацію органі-
зації з метою її погіршення, що в результаті може призвести 
навіть до втрати частки на ринку.

Оскільки багато людей та організацій використовують різні 
технології, включаючи Інтернет, то всі вони схильні до ризику 
потенційних атак шахраїв з будь-якого куточка світу, а отже, не 
захищені від фінансових втрат.

Згідно з оцінками експертів орієнтовні втрати світової 
економіки від діяльності кіберзлочинців у 2015 р. склали 
445 млрд. дол. Приблизно половину цієї суми (більше 
220 млрд. дол.) складають втрати США, Китаю, Японії та 
Німеччини [1, c. 4]. У 2016 р. за оптимістичними підрахун-
ками цей показник перевищив 575 млрд. дол., а за песимістич-
ними він наблизився до 650 млрд. дол. Це близько 1% світо-
вого ВВП. На 2017 р. прогнозовані втрати від кіберзлочинів 
можуть перевищити 1 трлн. дол., а до 2020 р. можуть зрости 
майже вдвічі [2]. Список країн-лідерів за втратами з 2016 р. 
не змінився: Німеччина, США, Китай та Японія. П’яте місце 
посіла Росія.

Найбільше серед підприємств та організацій постраждали 
від кібератак у 2015 р. фінансові організації (13,5 млн. дол.). 
Цей показник майже вдвічі перевищує показник в оборонній 
промисловості (6,61 млн. дол.), в три рази перевищує середні 
витрати ритейлерів (4,88 млн. дол.) та в сім разів пере-
вищує витрати підприємств сільськогосподарської галузі 
(1,97 млн. дол.). Такі дані показало дослідження 100 тис. інци-
дентів, що сталися у 82 країнах у різних галузях. Також воно 
виявило, що 86% кібератак були здійснені заради грошей або 
шпигунства, результатами чого були фінансові втрати в чоти-
рьох випадках з п’яти [3].

Згідно з результатами експертних досліджень [4] у 
2016 р. найбільш ризиковими організаціями за кількістю кібе-
ратак також були фінансові (48% від загальної кількості дослі-
джених організацій). Далі йдуть державний сектор (44%), 

втрати ритейлерів (43%) та організації сфери логістики та тран-
спорту (42%).

У зв’язку цим питання захисту інформації, зокрема фінан-
сових та банківських організацій, є актуальною проблемою. 
Одними зі шляхів такого захисту є впровадження системи 
інформаційної безпеки організації та оцінка ефективності її 
роботи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами 
захисту інформації банківських установ, методами оцінки 
ефективності захисту займалась велика кількість українських 
та іноземних вчених, зокрема Н.О. Гребенюк [5], О.М. Сте-
пко [6], С.П. Євсєєв [7], міжнародні дослідницькі групи [1; 4]. 
В основі цих досліджень лежать визначення втрат банківського 
сектору від кібератак, методи та заходи запобігання втрат, 
методи оцінки безпеки банківської інформації.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Однак, незважаючи на велику кількість публікацій з 
цієї тематики, проблема вибору методу оцінки ефективності 
провадження та роботи системи інформаційної безпеки не є 
вирішеною і потребує подальшого дослідження.

Мета статті полягає в дослідженні проблеми інформацій-
ної безпеки банківських організацій та методів оцінки ефектив-
ності системи інформаційної безпеки банку.

Виклад основного матеріалу дослідження. З розвитком 
інформаційних технологій кількість способів атаки на банків-
ські рахунки зростає в геометричній прогресії, як і кількість 
бажаючих ці способи випробувати. Так, керівник відділу 
фінансової стабільності Банку Англії Ендрю Хелдейн заявив, 
що найбільші п’ять банків Великобританії бояться кіберзлочи-
нів навіть більше, ніж боргової кризи. За його словами, система 
захисту від хакерських атак у банківському секторі дотепер 
перебуває в зародковому стані: фінансисти більше опікувалися 
про ліквідність, ніж про безпеку. Однак останні киберзлочини 
змусили керівництво установ замислитися про вкладення в 
захист від комп’ютерних атак [8].

В Україні рівень кіберзлочинності зростає в декілька разів 
щороку. Так, згідно з підрахунками управління по боротьбі 
з кіберзлочинністю МВС України, у 2014 р. зареєстровано 
4 800 злочинів у сфері ІТ, а у 2015 р. – вже 6 025. За останні 
два роки кількість кіберзлочинів в Україні збільшилася більш 
ніж на тисячу випадків [9]. Причому за останні роки «профіль» 
кіберлочинів, пов’язаних із банківською інформацією, дещо 
змінився. Якщо до 2013–2014 рр. банківські кіберзлочини були 
пов’язані перш за все з різними видами махінацій з банків-
ськими картами клієнтів-фізичних осіб, то останніми роками 
пройшла переорієнтація на клієнтів-юридичних осіб. Останнє 
передбачає втручання в системи дистанційного банківського 
обслуговування (наприклад, «клієнт – банк»). Також якщо в 
2010–2011 рр. злочинці використовували українські банки 
переважно для зняття і переведення в готівку коштів, вкраде-
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них з рахунків в іноземних банках, то вже з 2012 р. тенденція 
змінилася, отже, почалися атаки на клієнтські рахунки саме 
вітчизняних фінансових установ на території України [10].

В 2012 р. в Україні було зафіксовано 139 фактів несанк-
ціонованого списання засобів з рахунків підприємств із пору-
шенням роботи систем дистанційного банківського обслуго-
вування. Загальна сума збитку склала більше 116 млн. грн., з 
яких 75% було повернуто. На початку 2013 р. було зафіксовано 
14 таких фактів на загальну суму 9,4 млн. грн., з яких вдалося 
повернути потерпілим близько 8,3 млн. грн., або 88%. За вісім 
місяців 2016 р. втрати тільки від кардингу та інших видів шах-
райства з платіжними картами, а також крадіжок коштів з вико-
ристанням віддаленого доступу склали 7–8 млн. грн.

Банкіри та їх клієнти усе більше турбуються про інформа-
ційно-технічну безпеку засобів на рахунках. Більше того, щоб 
попередити виникнення проблем, у яких клієнт зможе звинува-
тити фінансову установу, банки все частіше самостійно ініцію-
ють розробку та впровадження правил ІТ-безпеки.

На думку авторів [5; 6; 7], щоб уникнути вторгнення зло-
вмисників, необхідно дотримуватися таких базових правил: 
необхідно використовувати тільки ліцензійне програмне 
забезпечення; необхідно використовувати антивіруси та 
мережні екрани відомих виробників з регулярним автома-
тичним відновленням баз і перевіркою комп’ютера; не вико-
ристовувати комп’ютер системи «клієнт – банк» для якихось 
інших цілей, окрім проведення операцій зі своїми рахун-
ками; використовувати системи дистанційного керування 
комп’ютером.

Отже, розробка та впровадження системи інформаційної 
безпеки та оцінка її ефективності є актуальною проблемою. 
Сьогодні застосовуються різні методології оцінки ефектив-
ності системи інформаційної безпеки банку.

Для оцінки ефективності системи захисту інформації реко-
мендується використовувати такі показники ефективності, як, 
зокрема, показники сукупної вартості володіння (ТСО), еконо-
мічної ефективності бізнесу та безперервності бізнесу (BCP), 
коефіцієнти повернення інвестицій на ІБ (ROI).

Метод оцінки властивостей системи безпеки (Security 
Attribute Evaluation Method – SAEM) був розроблений в 
Carnegie Melon University і заснований на порівнянні різних 
архітектур систем ІБ для отримання вартісних результатів 
оцінки вигод від впровадження системи ІБ. Методологія SAEM 
полягає в тому, щоб, об’єднавши ймовірність події і ранжиру-
вавши вплив навколишнього середовища, запропонувати різні 
проекти з ІБ з різноманітним впливом навколишнього середо-
вища на відносні витрати [11].

Недоліком методу є те, що найчастіше безпека знаходиться 
поза межами розуміння менеджерів, які займаються оцінкою 
ефективності, а фахівці з інформаційної безпеки рідко мають 
точні дані щодо вигод, принесених технологією, тому дово-
диться покладатися на досвід та інтуїцію та на їх основі при-
ймати рішення.

Метод очікуваних втрат базується на тому, що обчислю-
ються втрати від порушень політики безпеки, з якими може 
зіткнутися компанія, а ці втрати порівнюються з інвестиціями 
у безпеці, спрямованими на запобігання порушень [11]. Метод 
очікуваних втрат заснований на емпіричному досвіді організа-
цій та відомостей про вторгнення, про втрати від вірусів, про 
відображення сервісних нападів тощо.

Наприклад, порушення безпеки комерційних організацій 
призводять до таких фінансових втрат:

– під час ведення електронної комерції відбуваються 
втрати, пов’язані з простоєм і виходом з ладу мережевого 
обладнання;

– нанесення шкоди іміджу та репутації компанії;
– оплата понаднормової роботи ІТ-персоналу та/або 

оплата робіт підрядникам, які займалися відновленням корпо-
ративної інформаційної системи;

– оплата консультацій зовнішніх фахівців, які здійсню-
вали відновлення даних, виконували ремонт і надавали юри-
дичну допомогу;

– оплата ремонту фізичних ушкоджень від віртуальних атак;
– судові витрати під час подачі позовної заяви про вірту-

альні злочини і порушення політики безпеки.
Щоб «пом’якшити» очікувані втрати, компанія повинна 

інвестувати кошти в безпеку, а саме мережеві екрани, системи 
виявлення вторгнень, щоб запобігти атаки, антивіруси для 
виявлення різних форм вірусів.

Якщо компанія вирішує встановити систему інформаційної 
безпеки, то її вартість узагальнено буде складатись з такого:

– одноразові витрати (це, як правило, вартість облад-
нання, а також впровадження систем захисту інформації);

– періодичні витрати (тут присутні такі параметри, як, 
зокрема, технічна підтримка та супровід, заробітна плата 
ІТ-персоналу, продовження ліцензій на антивіруси).

Аналіз дерева помилок (Fault Tree Analysis) – це не дуже 
відомий інструмент оцінки вигід [11].

Ціль застосування цього методу полягає в тому, щоб пока-
зати, у чому полягають причини порушень політики безпеки, а 
також які контрзаходи, що згладжують їх, можуть бути засто-
совані.

Дерево помилок – це графічний засіб, який дає змогу 
звести всю систему можливих порушень до логічних відно-
син і/або компонентів цієї системи. Якщо доступні дані по 
нормах відмови критичних компонентів системи, то дерево 
помилок дає змогу визначити очікувану ймовірність відмови 
всієї системи.

Нині цей метод ще недостатньо адаптований до галузі 
інформаційної безпеки і вимагає подальшого вивчення.

Для обчислення ефективності від впровадження системи 
інформаційної безпеки банку введемо такі критерії, як частота 
виникнення потенційної загрози на 1 000 банківських операцій 
та можливі втрати від загрози на 1 000 транзакцій.

За зведеними даними табл. 1 та табл. 2 визначено показ-
ник очікуваних втрат за чотирирівневою матрицею «частота – 
втрати» (рис. 1).

На перехресті рядків та стовпчиків матриці отримаємо 
показник ALE – показник очікуваних витрат (в гривнях), який 
обчислюється за такою формулою:

ALE = f * L,
де f – частота виникнення потенційної загрози (табл. 1);
L – величина можливих втрат в гривні, яка визначається на 

підставі ступеня тяжкості порушення (табл. 2).
Для визначення витрат на захист від потенційних загроз 

зіставимо значення ALE та витрат на захист, а результат зане-
семо до відповідної чотирирівневої матриці ефективності 
витрати коштів на захист інформації (рис. 2).

Градація ефективності відповідно до співвідношення очі-
куваних втрат та витрат на захист зведена до табл. 3.

Отже, за результатами рис. 2 можна сказати, що чим менше 
очікувані втрати і вищі витрати на їх попередження, тим нижче 
результативність вкладання коштів у інформаційну безпеку. 
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Таблиця 1
Частота виникнення потенційної загрози на 1 тис. транзакцій

Діапазон Градація частоти Опис
0−1 Низький Загроза виникає не частіше разу на рік.
2−10 Середній Загроза виникає не частіше/або раз на півроку.
11−100 Високий Загроза виникає не частіше/або раз на місяць.
101−1 000 Критичний Загроза виникає не частіше/або раз на день.

Таблиця 2
Можливі втрати від виникнення потенційної загрози на 1 млн. грн. обігу

Діапазон Градація втрат Опис
0–100 Низький Загроза не веде до фінансових втрат.
101–1 000 Середній Загроза принесе деякі матеріальні та моральні втрати.
1 001–100 000 Високий Втрата репутації, конфіденційної інформації. Втрати на відновлення інформації.
10 001–1 млн. Критичний Втрата системи.

Таблиця 3
Ефективність захисту інформації

Діапазон Градація ефективності Опис
0–10 Низька Очікувані втрати є низькими. Велике вкладання коштів неефективне.
11–100 Середня Очікувані втрати майже дорівнюють витраченим коштам на захист.
101–1 000 Висока Вкладання коштів в захист виправдане.
> 1 001 Максимальна Вкладання коштів в захист виправдане. Ризик втрати інформації високий.

Пріоритетом для вкладання коштів є варіанти, котрі поперед-
жають витрати, а саме області від 10 тис. до 1 млн. очікува-
них втрат. В області максимальної ефективності виправданими 
будуть будь-які витрати, адже ризик втратити інформацію є 
дуже високим. І навпаки, зона високих втрат і низьких очіку-
ваних втрат говорить про неефективність системи захисту та 
заходів з інформаційної безпеки.

Висновки. Таким чином, запропонований метод оцінки 
ефективності витрат на інформаційну безпеку на основі чоти-
рирівневої матриці «частота – витрати» дає змогу визначити 
ефективність системи та заходів захисту інформації залежно 
від частоти настання ризикових випадків та витрат на цей 
захист.
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Барташевская Ю.Н. Оценка эффективности 
затрат компании на информационную безопасность

Аннотация. В статье рассмотрена проблема кибер-
преступности Украины и мира. Исследованы расходы 
мировой экономики в результате совершения кибер-
преступлений. Выявлено, что организациями, наиболее 
привлекательными для киберпреступников, являются 
банковско-финансовые учреждения. Одним из путей 
решения проблемы является внедрение системы ин-
формационной безопасности и оценки эффективности 
ее работы. Предложен метод оценки эффективности 

внедрения системы информационной безопасности на 
основе четырехуровневой матрицы «частота – потери».

Ключевые слова: кибербезопасность, киберпре-
ступления, оценка эффективности, методы оценки, за-
траты.

Bartashevska Yu.M. Assessment of the company cost 
effectiveness for information security

Summary. The article deals with the problem of cyber-
crime of Ukraine and the world. The losses of the world 
economy as a result of the commission of cybercrimes were 
investigated. It was revealed that the organizations most at-
tractive for cybercriminals are banking and financial insti-
tutions. One way to solve the problem is to implement an 
information security system and evaluate its effectiveness. 
A method for evaluating the effectiveness of implementing 
an information security system based on a four-level matrix 
“frequency – loss” is proposed.

Keywords: cybersecurity, cybercrime, performance 
evaluation, assessment methods, costs.
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АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. У статті проаналізовано статистичні 
дані, які свідчать про дуже низьку інноваційно-тех-
нологічну активність промислових підприємств. 
Доведено необхідність глибоких зрушень у сфері 
оновлення матеріально-технічної бази, впроваджен-
ня інноваційно-технологічних процесів на рівні під-
приємства.

Ключові слова: промислові підприємства, аналіз, 
якість, розвиток, промисловий сектор економіки, ефек-
тивність, структура, господарська діяльність.

Постановка проблеми. Дослідженню та оцінці тенден-
цій розвитку економіки України не одне десятиліття приді-
ляють увагу багато вітчизняних спеціалістів та вчених. При 
цьому тенденції розвитку економічних показників різняться 
за своїми характеристиками та оцінками. Одні економісти 
вважають недосконалими економічні реформи, які проводить 
уряд України, інші – зауважують на переважності енергоси-
ровинного та ресурсного наповнення ВВП, а даний факт не 
лише не стимулює оптимізацію в розпорядженні ресурсами, 
а лише поглиблює відсталість економіки за техніко-економіч-
ним наповненням та стримує розвиток вітчизняної економіки 
у цілому. Постійні дискусії спеціалістів за цією темою викли-
кають пошук відповіді на питання про якісний розвиток еко-
номіки держави. 

Погляд на вирішення питання про якісний розвиток еко-
номіки є багатоаспектним через те, що якість розвитку не 
може відбуватися без підвищення якості факторів виробни-
цтва. Частіше за все якісний розвиток базується на зростанні 
кількісних показників, фундаментом чого є кількісне 
зростання факторів виробництва постійної якості та продук-
тивності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основним 
аспектам питань інноваційно-технологічної активності про-
мислових підприємств було присвячено низку вітчизняних 
та зарубіжних наукових праць таких провідних учених, як 
А.М. Александров, І.О. Бланк, А.І. Даниленко, І.С. Грозний, 
А.Г. Загородній, С.Я. Огородник, В.М. Опарін, О.Р. Павлюк, 
Л.І. Федулова, М.В. Шарко та ін.

За словами Л.І. Федулової, проблеми науково-технічної та 
інноваційної діяльності мають комплексний характер. У цій 
сфері пріоритетним завданням є визначення оптимального 
співвідношення в обсягах фінансових ресурсів, які спрямову-
ються на реалізацію окремих стадій придбання, використання і 
створення нового знання [1, с. 38].

За твердженням М.В. Шарко, модель формування наці-
ональної інноваційної системи України повинна включати 
систему фінансування інновацій [2, с. 29].

Актуальність дослідження проблем інноваційно-техноло-
гічної активності промислових підприємств їх інноваційного 
розвитку є безперечною, що потребує ґрунтовного аналізу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Висновок 
багатьох сучасних економічних спеціалістів зводиться до низь-
кої якості розвитку економіки України, про що свідчать нега-
тивні структурні зрушення (наприклад, поступове підвищення 
частки енергосировинних галузей у загальних показниках 
обсягів експортної продукції з 86% у 2010 р. до 92% у 2016 р., 
а також зниження питомої ваги експорту товарів із високою 
питомою доданою вартістю відповідно з 18,6% до 7,4%), пере-
важання факторів зростання зовнішнього попиту на енергоси-
ровинні ресурси (може забезпечувати більше 60% приросту 
ВВП). 

Суперечливі тенденції спостерігаються в динаміці промис-
лового сектора економіки України. Особливостями розвитку 
промислових підприємств є нестійкість темпів зростання 
(щорічні коливання в значному діапазоні) і міжгалузева незба-
лансованість зростання.

Українська промисловість тільки почала долати кризу 
2008 р. та повертатися до показників докризового рівня, як ста-
лася політична криза 2013 р., яка погіршила всі найоптимістич-
ніші прогнози (табл. 1).

Ще до кризи 2008 р. особливо швидкими темпами розвива-
лося машинобудування (зростання у 4,4 рази), обробка з дере-
вини і виробів із деревини (у 7,7 рази), целюлозно-паперове 
виробництво й видавнича справа (у 4,4 рази), виробництво хар-
чових продуктів (у 3,2 рази) [2]. 

Наявна неефективна структура та висока енергоємність під-
приємств промислового сектора в Україні, постійне зростання 
цін на енергоносії стимулюють керівництво національних 
підприємств відкривати нові способи поліпшення ефектив-
ності господарської діяльності. За відсутності можливості 
впровадження систем технологічної модернізації виробництва 
керівництво більшості галузей економіки провело найлегший 
спосіб – це банальне підвищення цін. Із 2005 по 2016 р. індекс 
цін виробників промислової продукції збільшився у 5,6 рази 
(табл. 2) [3]. 

Обсяг експорту складається переважно з матеріало- й 
енергосировинної продукції низького рівня переробки, а 
імпорт – навпаки, з високотехнологічної продукції поглибленої 
переробки й товарів кінцевого споживання, такої як: мінеральні 
продукти (37,9%), газ природний (23,2%), механічне устатку-
вання (14,1%) тощо (табл. 3) [4].

Сировинний характер вітчизняного промислового вироб-
ництва, орієнтованого переважно на задоволення потреб екс-
порту, зробив промисловість і національну економіку загалом 
надзвичайно залежними від коливання зовнішніх ринків, при-
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Рис. 2. Інноваційна активність промислових підприємств у загальній сумі витрат [6] 

Рис. 1. Динаміка впровадження нових технологічних процесів [6] 

родно стимулюючи при цьому розвиток внутрішнього ринку 
споживання.

Однією з причин такого становища можна назвати те, що в 
Україні зберігається тенденція до зменшення питомої ваги про-
мислових підприємств, які здійснюють інноваційну діяльність. 

Так, у 2016 р. кількість упроваджених нових технологіч-
них процесів у промисловості України становила лише 1 419, 
заходи щодо впровадження інновацій здійснювали тільки 
11,5% підприємств, тоді як у промислово розвинутих країнах 
цей показник становить 30–70%. 

За даними Держкомстату [5], у 2016 р. впровадженню інно-
вацій приділяли увагу 793 підприємства, серед них 397 підпри-
ємств застосовували нові технологічні процеси, що на 101 під-
приємство більше, ніж у попередньому році (1 327), серед них 
маловідходних і ресурсозбережних – 634; 511 підприємствами 
було введено 2 113 найменувань нових інноваційно орієнтова-
них видів продукції, серед них 548 – нові типи машин, устатку-
вань, апаратів, приладів тощо. 

Кількість упроваджених нових технологічних процесів у 
2016 р. зменшилася проти попереднього року (рис. 1). Пози-
тивним є те, що зростає частка маловідходних ресурсозберега-
ючих технологій у загальній їх кількості. 

Якщо в 2010 р. кожен третій упроваджений технологіч-
ний процес був ресурсозберігаючим, то в 2012 р. – кожен 
другий. У структурі загальних інноваційних витрат спо-
стерігається збільшення витрат підприємств на придбання 
нових технологій, частка яких зросла з 2,6% у 2011 р. до 3% 
у 2012 р., а також збільшення частки витрат на придбання 
машин та обладнання, інших основних фондів, пов’язаних із 
упровадженням інновацій, з 57% у 2011 р. до 69% у 2012 р. 
(рис. 2). 

Висновки. Як видно, статистичні дані свідчать про дуже 
низьку інноваційно-технологічну активність промислових під-
приємств. Становище, що склалося, дає розуміння необхідно-
сті глибоких зрушень у сфері оновлення матеріально-технічної 
бази, що зумовлює потребу вивчення питань, пов’язаних із 
формуванням нових методичних підходів до вирішення про-
блеми впровадження інноваційно-технологічних процесів на 
рівні підприємства, що, своєю чергою, дасть змогу підвищити 
конкурентоспроможність країни загалом.

Інноваційно-технологічний розвиток промисловості є 
одним із ключових факторів стійкого економічного зростання 
країни й робить комплексний вплив на розвиток інших галузей 
економіки. 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2014 2015 2016

276 
312 

357 

85 93 
112 

Впроваджено нових 
технологічних процесів 
усього, одиниць 

з них маловідходних 
ресурсозбережних, одиниць 

 

0

10

20

30

40

50

60

2014 2015 2016

придбання машин та 
обладнання, пов'язаних з 
упровадженням 
інновацій, % 

придбання нових 
технологій, % 



95

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

Література:
1. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України. URL: http://www.me.gov.ua.
2. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України. URL: 

http://sfs.gov.ua/.
3. База даних «Сміда». URL: https://smida.gov.ua/.
4. Андрющенко І.Є. Концептуальні положення щодо житт-

єздатності підприємств промислового сектору економіки 
України. Модернізація та структурна трансформація соці-
ально-економічної системи України: комунальна контента 
організації виробництва промислового підприємства: моно-
графія / за ред. О.В. Покатаєвої, Г.Ю. Кучерової. Запоріжжя: 
КПУ, 2015. С. 423–431.

5. Офіційний сайт Державного служби статистики України. URL: 
http://www.ukrstat.gov.ua.

6. Матеріали круглого столу «Економічна безпека України: пробле-
ми та перспективи». URL: www.niss.gov.ua.

7. Грозний І.С. Теорія і практика управління якістю розвитку про-
мислових підприємств на основі когерентного підходу: моногра-
фія. Запоріжжя: КПУ, 2014. 300 с.

8. Жилінська Л.О., Доценко В.В. Теоретичні засади до управління 
життєздатністю промислових підприємств. Економіка та управ-
ління. 2016. № 3.

Жовковская Т.Т., Шостаковская А.В. Анализ 
инновационно-технологической активности 
промышленных предприятий

Аннотация. В статье проанализированы стати-
стические данные, которые свидетельствуют об очень 
низкой инновационно-технологической активности 
промышленных предприятий. Доказана необходимость 
глубоких сдвигов в сфере обновления материально-тех-
нической базы, внедрения инновационно-технологиче-
ских процессов на уровне предприятия.

Ключевые слова: промышленные предприятия, 
анализ, качество, развитие, промышленный сектор эко-
номики, эффективность, структура, хозяйственная дея-
тельность.

Zhovkovska T.T., Shostakovska A.V. Analysis of 
innovation and technological activity of industrial 
enterprises

Summary. The article analyzes statistical data, which 
testify to the very low innovation and technological activ-
ity of industrial enterprises. The necessity of deep changes 
in the field of updating the material and technical base, in-
troduction of innovation and technological processes at the 
enterprise level is proved.

Keywords: industrial enterprises, analysis, quality, de-
velopment, industrial sector of economy, efficiency, struc-
ture, economic activity.
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. У статті розглянуто проблему забезпе-
чення економічної безпеки підприємств, проаналізова-
но основні підходи до трактування поняття «економічна 
безпека підприємства» та систематизовано концепту-
альні підходи до визначення сутності цієї дефініції. За-
пропонований методичний підхід до оцінювання рівня 
економічної безпеки підприємства дає змогу враховува-
ти специфіку діяльності підприємства, вчасно виявля-
ти загрози та причини їх появи загроз, а також швидко 
відреагувати на їх прояви та розробити заходи щодо 
усунення.

Ключові слова: захищеність, економічна безпека, 
оцінка економічної безпеки, рівень безпеки, інтеграль-
ний показник економічної безпеки.

Постановка проблеми. Сьогодні українські підприємства 
працюють у мінливих умовах господарювання, які характеризу-
ються динамізмом та невизначеністю зовнішнього середовища, 
що зумовлює безліч загроз у функціонуванні підприємства. 
Вони змушені адаптуватися до умов нестабільності та шукати 
шляхи щодо зниження загроз своєї діяльності. У зв’язку із цим 
для забезпечення стабільного та ефективного розвитку акту-
альності набуває проблема економічної безпеки підприємства.

Економічна безпека підприємства, як і будь-яка система, 
потребує постійної оцінки. Головна мета оцінки рівня еконо-
мічної безпеки підприємства полягає у тому, щоб гарантувати 
його стабільне та максимально ефективне функціонування 
нині і високий потенціал розвитку в майбутньому. 

Сьогодні одним із найпопулярніших напрямів дослідження 
економічної безпеки підприємства є розроблення підходів до 
оцінювання рівня економічної безпеки підприємства. Сучас-
ними науковцями неодноразово робилися спроби визначити 
найбільш оптимальну методику оцінки економічної безпеки 
підприємства, тому сьогодні в науковій літературі сформува-
лося чимало методичних підходів до визначення рівня еконо-
мічної безпеки підприємства

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження 
цієї проблеми знайшли своє відображення у багатьох наукових 
працях дослідників, таких як О.А. Анатонян, Т.Г. Васильців, 
В.А. Воропай, Л.В. Гнилицька, К.С. Дяченко, А.О. Заїчков-
ський, О.С. Іванілов, Т.М. Іванюта, В.Л. Ортинський, І.Л. Сазо-
нець, В.С. Рубцов, С.М. Яременко та ін. Ними визначено і 
сутність поняття «економічна безпека», і підходи щодо її оці-
нювання. Але в їх дослідженнях наявна певна низка протирічь 
та суперечливих моментів.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Проте, незважаючи на широке розмаїття наявних 
підходів та методів оцінки рівня економічної безпеки підпри-

ємств, аналіз наукових публікацій дає змогу констатувати той 
факт, що у цих розробках недостатньо досліджено питання 
придатності розроблених методик оцінювання для застосу-
вання на практиці. 

Мета статті полягає у розробленні методичного підходу до 
оцінювання рівня економічної безпеки підприємства та апроба-
ції його на практиці.

Виклад основного матеріалу дослідження. Методи 
оцінки рівня економічної безпеки підприємства залежать від 
конкретного змісту, що вкладається у саме поняття «еконо-
мічна безпека підприємства», тому через значну кількість під-
ходів до визначення сутності поняття «економічна безпека під-
приємства» немає єдиного показника, який би повною мірою 
адекватно оцінив це явище.

Дослідивши наявні визначення поняття «економічна без-
пека підприємства», можна простежити, що існує значна кіль-
кість підходів до його розуміння (табл. 1). Найчастіше зустрі-
чається ресурсний підхід до визначення економічної безпеки 
підприємства, який передбачає використання усіх можливих 
ресурсів підприємства для стабільного функціонування та 
уникнення внутрішніх та зовнішніх загроз. Значна кількість 
науковців є прихильниками захисного підходу, який формує 
поняття «економічна безпека підприємства» з боку захищено-
сті підприємства від негативних впливів та загроз зовнішнього 
і внутрішнього середовища. З погляду здатності підприємства 
до збалансованості та стійкості в умовах дестабілізуючих 
загроз науковці розглядають поняття «економічна безпека під-
приємства» в рамках стійкісного підходу. Також є прихиль-
ники гармонізаційного підходу, за яким керівництво підпри-
ємства має урівноважити інтереси підприємства із суб’єктами 
зовнішнього середовища і вибрати такі форми та способи їх 
узгодження, щоб результати взаємодії забезпечили підприєм-
ству прибуток. 

На думку авторів, пояснення категорії «економічна безпека 
підприємства» має поєднувати в собі ресурсно-функціональ-
ний підхід та стійкісний, адже для успішного функціонування 
будь-якого підприємства важливі ефективне використання 
ресурсів підприємства і здатність протистояти загрозам досить 
мінливого зовнішнього середовища.

Отже, можна зробити висновки, що економічна безпека під-
приємства є комплексною характеристикою, під якою будемо 
розуміти стан найбільш ефективного використання всіх видів 
ресурсів підприємства, що дає змогу попередити, уникнути або 
послабити негативний вплив внутрішніх і зовнішніх загроз, 
а також забезпечує стабільне функціонування та ефективний 
розвиток підприємства сьогодні й у майбутньому. Розмаїття 
підходів до визначення сутності поняття «економічна безпека 
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Таблиця 1
Основні підходи до визначення поняття «економічна безпека підприємства» [1–13]

Підхід Сутність Представники

Захисний Реалізація, попередження і захист економічних 
інтересів підприємства

О.Ю. Мишин, С.В. Мишина, В.Л. Ортинський, 
Г.А. Іващенко, О.Ф. Ярошенко

Ресурсно- функціональний
Найбільш ефективне використання корпоративних 
ресурсів для попередження загроз та забезпечення 
стабільного функціонування підприємства 

Т.М. Іванюта, А.О. Заїчковський, І.Л. Сазонець, 
С.Ф. Покропивний, Т.Б. Кузенко, Л.С. Мартюшева, 
О.В. Грачов, О.Ю. Литовченко

Стійкісний Здатність підприємства до збалансованості, 
стійкості та стабільності

І.О. Шевченко, О.Б. Жихор, О.С. Іванілов, 
М.І. Зубок

Гармонізаційний Взаємоузгодження інтересів підприємства з 
інтересами зовнішнього середовища 

Г.В. Козаченко, Т.М. Соколенко, С.В. Кавун, 
А.А. Пилипенко, Д.О. Ріпка

підприємства» зумовлює значну кількість методичних підходів 
до оцінки її рівня (рис. 1).

Так, індикаторний підхід передбачає, що рівень економічної 
безпеки встановлюється за результатами порівняння фактич-
них показників діяльності підприємства зі значеннями індика-
торів, що виступають пороговими значеннями цих показників 
і відповідають певному рівню безпеки. Недотримання порого-
вих значень свідчить про наявність загроз економічній безпеці 
підприємства. За такого підходу рівень безпеки підприємства 
визначається як середньозважений ступінь відповідності фак-
тичних значень оціночних показників їх пороговим значенням 
[14]. Ресурсно-функціональний підхід зводиться до оціню-
вання ефективності використання ресурсів підприємства за 
функціональними складниками. Відповідно до даного підходу, 
шляхом упередження внутрішніх та зовнішніх загроз негатив-
ного впливу на економічну безпеку підприємства досягається 
найефективніше використання ресурсів [15].

Ресурсно-функціональний підхід передбачає розрахунок 
сукупного критерію економічної безпеки, що являє собою 
середньозважену величину часткового функціонального кри-
терію економічної безпеки на питому вагу значимості впливу 
цього функціонального складника на стан економічної безпеки 
підприємства у цілому. За даним підходом рівень економічної 
безпеки підприємства визначається шляхом порівняння розра-
хованого за результатами звітного періоду сукупного критерію 
економічної безпеки з його значенням у попередніх періодах 
чи значенням цього показника на аналогічних підприємствах. 
Зростання сукупного критерію оцінки економічної безпеки в 
динаміці є позитивною тенденцією і свідчить про економічну 
надійність підприємства [16].

Програмно-цільовий підхід до оцінки рівня економічної 

безпеки підприємства ґрунтується на інтегруванні сукупності 
показників, які визначають рівень економічної безпеки підпри-
ємства. Визначення рівня економічної безпеки підприємства 
опирається на сектори виробництва, збуту, фінансів та відно-
син праці [17].

При цьому використовується кілька рівнів інтеграції показ-
ників і такі методи їх аналізу, як кластерний і багатовимірний 
аналіз. Такий підхід відрізняється високим ступенем склад-
ності проведеного аналізу з використанням методів математич-
ного аналізу, що в практичній діяльності підприємства досить 
важко використовувати [14].

Оцінка рівня економічної безпеки підприємства за еконо-
міко-математичним підходом здійснюється на основі функціо-
нальної залежності рівня економічної безпеки підприємства від 
відповідних показників діяльності підприємства [15].

На основі даного підходу можуть бути сформовані різні 
сценарії розвитку підприємства за умови зміни того чи іншого 
фактору, що є важливим під час обґрунтування вибору фінансо-
во-економічної стратегії розвитку підприємства.

Методи прогнозування банкрутства зводяться переважно 
до виявлення симптомів фінансової кризи підприємства. Від-
повідно до методу прогнозування банкрутства, оцінка рівня 
економічної безпеки проводиться з огляду на рівень поточної 
платоспроможності.

Підхід до оцінки стану фінансового складника діяльності 
підприємства передбачає визначення рівня економічної безпеки 
на основі оцінки економічного стану підприємства й ефектив-
ності використання його ресурсів. Представники цього підходу 
вважають, що важливим складником оцінювання економічної 
безпеки підприємства є врахування рівня його прибутковості, 
адже саме прибуток є однією з основних цілей функціонування 
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Рис. 1. Підходи та методи оцінки рівня економічної безпеки підприємств
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будь-якого підприємства [15].
Розглянуті методи мають свої переваги та недоліки, які 

детально розглянуто в табл. 2
Аналізуючи переваги та недоліки найбільш відомих підхо-

дів до оцінки рівня економічної безпеки підприємства, можна 
зробити висновок, що ці підходи дуже складно використати для 
оцінки рівня економічної безпеки вітчизняних підприємства.

На основі аналізу наявних методичних підходів до оцінки 
рівня економічної безпеки підприємства можна виокремити 
низку необхідних аспектів для забезпечення комплексності та 
системності оцінки рівня економічної безпеки підприємства: 

1) методичний підхід до оцінювання рівня економічної 
безпеки підприємства повинен ураховувати специфіку діяль-
ності підприємства, що дасть змогу вчасно виявити загрози та 
причини їх появи загроз, а також швидко відреагувати на них та 
розробити заходи щодо їх усунення;

2) для того щоб виявити причини загроз для підприємства, 
найдоцільніше рівень економічної безпеки оцінювати окремо 
за кожним складником, а потім зводити до узагальнюючого або 
інтегрального показника;

3) точність та об’єктивність результатів розрахунку рівня 
економічної безпеки підприємства залежить від адекватності 
визначення системи показників, за якими проводиться оцінка 
економічної безпеки, тому вона має максимально точно висвіт-
лювати всі аспекти діяльності підприємства;

4) якщо вибраний методичній підхід як інструмент оцінки 
використовує формування порогових значень оціночних показ-
ників, то порогові значення повинні базуватися на об’єктивній 
основі, адже в розрахунках вони виступають базою для порів-

няння та впливають на результат оцінки рівня економічної без-
пеки підприємства. 

Проаналізувавши найбільш відомі підходи до оцінки рівня 
економічної безпеки підприємства, можна зробити висновок, 
що в сучасній економічній літературі немає єдиної методики 
комплексної оцінки економічної безпеки підприємства з ураху-
ванням усіх необхідних критеріїв.

Проте існують методичні підходи до оцінки рівня еконо-
мічної безпеки, розроблені сучасними вченими, які розроблені 
на основі узагальнення декількох підходів. Одним із найбільш 
удалих серед таких методичних підходів, на нашу думку, є під-
хід, розроблений В.Ю. Халіною [18]. У запропонованому мето-
дичному підході було згруповано функціональні складники 
економічної безпеки: фінансовий, техніко-технологічний, інте-
лектуально-кадровий, політико-правовий та екологічний. Від-
повідно до цього, сформовано систему показників оцінки рівня 
економічної безпеки. Цей підхід особливу увагу приділяє кіль-
кісній оцінці рівня економічної безпеки. Достовірність резуль-
татів розрахунку рівня економічної безпеки підприємства 
здійснюється шляхом визначення узагальнюючого показника, а 
також локальних показників для оцінки певних складників еко-
номічної безпеки. Проте у цьому підході відсутні такі важливі 
складники економічної безпеки, як інноваційний, енергетич-
ний та інформаційний, тому у цьому дослідженні пропонується 
долучити їх під час оцінювання економічної безпеки підпри-
ємства. Проаналізувавши найбільш використовуванні методи 
оцінювання рівня економічної безпеки підприємства, було 
визначено, що для вітчизняних підприємств доцільно вико-
ристовувати трьохетапний процес оцінювання, який ми про-

Таблиця 2
Переваги та недоліки підходів та методів оцінки рівня економічної безпеки підприємств [15–17] 

Підходи та методи Переваги Недоліки
1 2 3

Індикаторний підхід

Підхід дає можливість комплексно оцінити 
рівень економічної безпеки підприємства за умов 
науково обґрунтованого визначення індикаторів та 
визначенняїх граничних значень для відповідної 
галузі

Складність визначення вихідної системи 
показників та граничних значень індикаторів. За 
неправильного їх визначення рівень економічної 
безпеки підприємства може бути визначено 
некоректно, що є небезпечним для підприємства

Ресурсно-функціональний 
підхід

Підхід дає можливість комплексно оцінити рівень 
економічної безпеки підприємства на основі 
функціональних складників економічної безпеки 
підприємства 

Необхідне детальне вивчення процесів, що мають 
вплив на стан економічної безпеки підприємства. 
що ускладнює вибір функціональних складників 
до оцінювання за даним підходом факторів щодо 
підприємств різних галузей

Програмно-цільовий підхід  
Метод дає змогу отримати достовірні результати 
рівня фінансової безпеки підприємства, адже 
відображає принципи та умови управління та 
розвитку підприємства 

Відрізняється високим ступенем складності 
правильного визначення і відбору показників та 
визначення методів їх інтегрування

Економіко-математичний 
підхід

Метод  дає змогу виявити основні прямі 
(зворотні), лінійні (нелінійні) взаємозв’язки між 
різними факторами, що визначають економічну 
безпеку підприємств

Під час розрахунку окремих показників 
виникають проблеми, оскільки для визначення 
функцій, що встановлює залежність за 
показниками, слід проводити ґрунтовні 
дослідження 

Методи прогнозування 
банкрутства

Простота в розрахунках та доступність даних для 
розрахунків 

Оцінка здійснюється лише з огляду на 
платоспроможність підприємстваБільшість 
моделей оцінки ймовірності банкрутства 
підприємства адаптовані переважно під діяльність 
закордонних підприємств 

Підхід до оцінки стану 
фінансового складника 

Дає змогу оцінити стан підприємства за умови 
встановлення  нормативнихзначень множини 
фінансово-економічних показників 

Дає змогу проаналізувати лишефактичний 
фінансовий станпідприємства, а не 
визначитирівень його економічної безпеки
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Таблиця 4
Показники для оцінки рівня економічної безпеки ТОВ «Хладопром»

Показник 2014 р. 2015 р. 2016 р. Темп зміни  
2015 р. до 2014 р.

Темп зміни  
2016 р. до 2015 р.

Фінансовий складник
Коефіцієнт автономії 0,878 0,904 0,903 1,03 0,99
Коефіцієнт фінансування 0,22 0,41 0,39 1,87 0,95
Коефіцієнт покриття 4,91 4,68 4,68 0,95 0,95
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 36,26 30,78 34,3 0,85 1,11
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості 43,63 39,22 44,65 0,9 1,14
Рентабельність діяльності 0,063 0,082 0,079 1,31 0,97
Техніко-технологічний складник
Коефіцієнт виробничої потужності 433,18 311,28 271,42 0,72 0,87
Коефіцієнт зносу 0,52 0,51 0,51 0,98 0,98
Фондовіддача 6,83 7,85 8,07 1,15 1,03
Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання 0,23 0,32 0,36 1,39 1,16
Інтелектуально-кадровий складник
Коефіцієнт плинності кадрів 0,03 0,03 0,03 0,94 0,94
Продуктивність праці 257,15 334,79 383,95 1,3 1,07
Фондоозброєність праці 37,65 42,63 47,6 1,13 1,04
Коефіцієнт співвідношення висококваліфікованих та 
кваліфікованих працівників 0,31 0,33 0,35 1,08 1,06

Екологічний складник
Коефіцієнт перевищення нормативного обсягу викидів 
шкідливих речовин в атмосферу 0,85 0,78 0,79 0,92 1,01

Коефіцієнт залюднення ареалу шкідливого впливу 0,77 0,7 0,75 0,91 1,07
Додаткові складники
Енергетичний складник
Коефіцієнт енергоефективності 0,98 1,1 1,15 1,12 1,05
Коефіцієнт корисного використання енергії 0,7 0,8 0,85 1,14 1,06
Інформаційний складник
Коефіцієнт досвіду роботи персоналу 0,47 0,53 0,59 1,13 1,11
Коефіцієнт правової захищеності інформації 0,43 0,44 0,44 1,02 1,02
Коефіцієнт програмної захищеності інформації 0,7 0,75 0,78 1,07 1,04
Інноваційний складник
Коефіцієнт раціоналізаторської активності 0,02 0,03 0,04 1,50 1,33
Коефіцієнт фінансування інноваційної діяльності 0,08 0,12 0,19 1,50 1,58
Коефіцієнт інноваційності продукції 0,04 0,05 0,06 1,28 1,19

Таблиця 3
Аналіз загрози банкрутства підприємства, що займається виробництвом морозива

Показник 2015 р. 2016 р. Відхилення, % Імовірність банкрутства
Модель Ліса 0,089 0,079 -11,06 Низька загроза банкрутства
Модель Альтмана 10,82 10,49 -3,04 Імовірність банкрутства дуже низька
Z-рахунок Парена-Долгалева 146,66 70,82 -51,71 Невисока вірогідність банкрутства
Універсальна дискримінанта 
функція 7,68 7,16 -6,77 Підприємство вважається фінансово стійким і йому 

не загрожує банкрутство
Модель Спрінгейта 1,50 1,83 21,62 Підприємство не є потенційним банкрутом
Модель Таффлера і Тишоу 0,35 0,48 39,39 У підприємства непогані довгострокові перспективи

понуємо. На першому етапі необхідно проводити діагностику 
загрози банкрутства підприємства, на другому – визначати 
функціональні складники цієї системи та сформувати систему 
оціночних показників. На третьому етапі доцільно розрахову-
вати узагальнюючий показник рівня економічної безпеки, який 
дасть змогу достатньо об’єктивно підходити до визначення її 

рівня на підприємстві. Запропонований методичний підхід до 
оцінювання рівня економічної безпеки підприємства дає змогу 
враховувати специфіку діяльності підприємства, вчасно вияв-
ляти загрози та причини їх появи, а також швидко відреагувати 
на їх прояви та розробити заходи щодо усунення. Щоб підтвер-
дити доцільність використання цього методичного підходу до 
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Рис. 2. Радар економічної безпеки підприємства, що займається виробництвом морозива
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оцінювання рівня економічної безпеки підприємства, його було 
апробовано на підприємстві, що займається виробництвом 
морозива. 

Почнемо з першого етапу та визначимо ймовірність бан-
крутства підприємства. Відповідно до методу прогнозування 
банкрутства, оцінка рівня економічної безпеки проводиться з 
огляду на рівень поточної платоспроможності. Прогнозування 
банкрутства досліджуваного підприємства проведемо за допо-
могою найбільш поширених в економіці методик (табл. 3).

Таким чином, результати розрахунку, наведені в табл. 3, 
свідчать, що на підприємстві за всіма розрахованими моделями 
ймовірність банкрутства відсутня. Проте розрахунки за моде-
лями Ліса, Альтмана, Парена-Долгаева, а також універсальною 
моделлю свідчать про порушення фінансової стійкості, адже в 
2016 р. спостерігається зниження значень даних моделей. За 
моделлю Спрінгейта та моделлю Таффлера і Тишоу в 2016 р. 
відбулося збільшення значенням моделей на 21,62% та 39,39%, 
відповідно. Таким чином, за методом прогнозування банкрут-
ства можна зробити висновок, що на підприємстві існує висока 
економічна безпека, проте щоб підтвердити це твердження, 
необхідно перейти до наступного етапу, на якому потрібно 
сформувати систему часткових показників економічної безпеки 
підприємства за функціональними складниками: фінансовим, 
інтелектуальним, техніко-технологічним, інтелектуальним, 
екологічним, енергетичним, інформаційним й інноваційним та 
розрахувати їх значення.

Результати розрахунку наведено в табл. 4.
На третьому етапі проведемо розрахунок узагальнюючого 

показника рівня економічної безпеки підприємства (формулу 
для його розрахунку було наведено у праці В.Ю. Халіної [18]).

Отже, за даними табл. 5 ми бачимо, що, незважаючи на зна-
чне збільшення рівня фінансового складника економічної без-
пеки підприємства (123%), загальний рівень економічної без-
пеки зменшився на 14%, адже рівень техніко-технологічного 
складника знизився на 6%, інтелектуально-кадрового – на 26%, 
екологічного – на 23%, політичного – на 2%, енергетичного – на 

13%, інформаційного – на 4%, інноваційного – на 13%. Отже, 
незважаючи на попередні оптимістичні прогнози банкрутства 
підприємства, що досліджується, чітко простежується тенден-
ція до погіршення рівня економічної безпеки підприємства. Як 
ми бачимо з рис. 2, як у 2015 р., так і в 2016 р. побудований 
багатокутник економічної безпеки підприємства має відмін-
ності прийнятного багатокутника, за яким рівень економічної 
безпеки вважається задовільним.

Слід зазначити, що чим довший кожний вектор поточного 
року від векторів прийнятного багатокутника економічної без-
пеки підприємства, тим вищий рівень має економічна безпека 
підприємства, адже свідчить про збільшення рівня кожного 
складника економічної безпеки та економічної безпеки підпри-
ємства у цілому. Проте вже в 2016 р. економічна безпека дослі-
джуваного підприємства зазнала значних негативних змін, 
адже спостерігається зниження майже всіх рівнів складників 
економічної безпеки підприємства, крім фінансового.

Таблиця 5
Оцінка рівня економічної безпеки підприємства, що 

займається виробництвом морозива

Показник 2015 р. 2016 р. Темп 
росту

Рівень фінансового  складника 0,55 1,23 123%
Рівень техніко-технологічного 
складника 1,12 1,06 -6%

Рівень інтелектуально-кадрового 
складника 1,69 1,25 -26%

Рівень екологічного складника 1,19 0,92 -23%
Рівень політичного складника 1,13 1,11 -2%
Рівень енергетичної безпеки 1,28 1,11 -13%
Рівень інформаційної безпеки 1,19 1,14 -4%
Рівень інноваційної безпеки 2,88 2,51 -13%
Рівень економічної безпеки 
підприємства 6,15 5,27 -14%
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Висновки. Таким чином, запропонований методичний під-
хід до оцінювання рівня економічної безпеки підприємства, що 
базується на проходженні трьох етапів розрахунку, дає змогу 
враховувати специфіку діяльності підприємства, вчасно вияв-
ляти загрози та причини їх появи загроз, а також швидко від-
реагувати на їх прояви та розробити заходи щодо усунення. 
Перевагами такого методу є універсальність, інформативність 
та доступність для дослідників, а також він дає змогу прове-
сти комплексну оцінку всіх сфер діяльності підприємства, тому 
на його основі можна робити висновки про рівень економіч-
ної безпеки підприємства, що аналізується. В основу методу 
покладено функціональний аспект поділу складників сфер еко-
номічної безпеки, до яких на відміну від наявних підходів, було 
віднесено додатково такі сфери як інноваційна, енергетична та 
інформаційна. Перспективою подальших досліджень у даному 
напрямі є розроблення системи заходів, які б ураховували 
найкритичніші складники економічної безпеки. Врахування 
їх впливу призведе до підвищення ефективності та гнучкості 
управління підприємством.
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Ипполитова И.Я., Сычова А.А. Методический 
подход к оцениванию уровня экономической 
безопасности предприятия

Аннотация. В статье рассмотрена проблема обеспе-
чения экономической безопасности предприятий, проа-
нализированы основные подходы к трактовке понятия 
«экономическая безопасность предприятия» и система-
тизированы концептуальные подходы к определению 
сущности этой дефиниции. Предложенный методиче-
ский подход к оценке уровня экономической безопас-
ности предприятия позволяет учитывать специфику 
деятельности предприятия, что помогает своевременно 
выявлять угрозы и причины их появления и быстро ре-
агировать на их проявления и разработать мероприятия 
по устранению.

Ключевые слова: защищенность, экономическая 
безопасность, оценка экономической безопасности, 
уровень безопасности, интегральный показатель эконо-
мической безопасности.

Ippolitova I.Ya., Sychova A.O. Methodical approach 
to assessing the level of the enterprise economic security

Summary. The article considers the problem of ensuring 
the enterprise economic security; analyzes the main approach-
es to the interpretation of the concept of “enterprise economic 
security” and systematize conceptual approaches to determin-
ing the essence of this definition. The proposed methodical ap-
proach to assessing the level of economic security of the enter-
prise allows to take into account the specifics of the enterprise 
activities, which helps to identify threats and the causes of their 
emergence in a timely manner and quickly respond to their 
manifestations and develop measures for elimination.

Keywords: security, economic security, economic se-
curity assessment, security level, integral indicator of eco-
nomic security.
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ДІЛОВОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 
ІНЖИНІРИНГОВИХ КОМПАНІЙ 

Анотація. У статті запропоноване тлумачення по-
няття ділової привабливості інжинірингової компанії 
як сукупності її характеристик, що зумовлюють здат-
ність компанії якісно та у належні терміни виконувати 
укладені з нею угоди щодо здійснення інжинірингових 
робіт та послуг. Проведено групування методів оціню-
вання ділової привабливості інжинірингової фірми. За-
пропоновано систему показників оцінювання ділової 
привабливості інжинірингових фірм, яка має три рівні. 
Узагальнюючим показником оцінювання ділової при-
вабливості інжинірингової фірми запропоновано обра-
ти скориговане з урахуванням чинника ризику середнє 
значення індексу дохідності інвестицій підприємств в 
інжинірингові роботи, що виконуються певною інжині-
ринговою фірмою.

Ключові слова: інжинірингова компанія, оцінюван-
ня, ділова привабливість, метод, групування, показник.

Постановка проблеми. Забезпечення належної ефектив-
ності діяльності підприємств потребує постійної реалізації 
заходів щодо підвищення їх конкурентоспроможності. Серед 
цих заходів центральне місце займає оновлення техніко-тех-
нологічної бази та асортименту продукції, що виготовляється. 
Таке оновлення значною мірою базується на результатах 
попередньо проведених науково-дослідних та проектно-кон-
структорських робіт, техніко-економічних обстежень, проек-
тування та конструкторського опрацювання об'єктів техніки і 
технології тощо, тобто здійснення інжинірингової діяльності. 
При цьому більшість видів інжинірингових робіт потребує 
належної професійної підготовки їх виконавців, якими пере-
важно виступають спеціалізовані суб’єкти підприємництва – 
інжинірингові фірми.

У разі прийняття підприємством рішення про звернення 
щодо надання інжинірингових послуг до інжинірингової 
фірми велике значення має обґрунтований вибір такої фірми. 
Це зумовлено тим, що складність виконання переважної біль-
шості інжинірингових робіт висуває підвищені вимоги до ком-
паній, які ці роботи здійснюють. Неякісне виконання інжині-
рингових робіт може призвести до того, що підприємство – їх 
замовник понесе суттєві втрати або принаймні недоотримає 
значні суми прибутку на стадії надходження результатів від 
здійснення цих робіт. Наприклад, невдалі технологічні роз-
робки, виконані у процесі реалізації інжинірингового проекту, 
можуть зумовити як надмірні одноразові витрати, пов’язані з 
упровадженням на підприємстві нового технологічного про-
цесу, так і додаткові поточні витрати на експлуатацію техно-
логічного устаткування. 

Перед укладанням угоди щодо виконання інжинірингових 
робіт (надання інжинірингових послуг) підприємство-замовник 
повинно ретельно вивчити всю наявну інформацію про фірму, 
яку планується залучити до їх здійснення. При цьому бажано 
зібрати відомості про декілька фірм, які спеціалізуються на 

виконанні даного виду інжинірингових робіт, для вибору тієї 
з них, залучення якої повинно забезпечити найбільш високі 
сподівані фінансові результати від реалізації відповідного 
інжинірингового проекту. Для цього необхідним є проведення 
детального аналізування та оцінювання ділової привабливості 
відповідних інжинірингових компаній.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання органі-
зування інжинірингової діяльності розглянуто багатьма дослід-
никами, зокрема такими, як Н. Городиська [6; 7], В. Жежуха [6], 
О. Кузьмін [6; 7], О. Редкін [10], Д. Толкачов [10] та ін. 

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Проте аналізуванню та оцінюванню діяльності інжині-
рингових компаній, зокрема їх ділової привабливості, у науко-
вій літературі не приділяється достатньої уваги.

При цьому привабливість суб’єктів господарювання у біль-
шості публікацій, зокрема у працях В. Гришко [3], О. Ємелья-
нова [11], Н. Єфименко [4], І. Крета [11], Т. Кулініч [8], О. Сеге-
дія [11], Р. Скриньковського [12], розглядається з погляду 
встановлення інвестиційних можливостей цих суб’єктів. Якщо 
ж розглядати праці, присвячені обґрунтуванню вибору контра-
гентів підприємства, зокрема публікацій П. Брінь [1], П. Васи-
люк [2], Т. Крилової [5], А. Лобанова [9], О. Прохоренко [1] 
та ін., то запропоновані авторами підходи до такого обґрунту-
вання не враховують специфіку інжинірингової діяльності.

Таким чином, вирішення питання оцінювання ділової 
привабливості інжинірингових компаній потребує виконання 
додаткових досліджень.

Мета статті полягає у розробленні теоретико-методичних 
засад оцінювання ділової привабливості інжинірингових ком-
паній у процесі вибору підприємством – замовником інжині-
рингових робіт їх виконавця.

Виклад основного матеріалу дослідження. У загальному 
розумінні ділова привабливість інжинірингової компанії являє 
собою сукупність її характеристик, що зумовлюють здатність 
компанії якісно та в належні терміни виконувати укладені з 
нею угоди щодо здійснення інжинірингових робіт та послуг. 
Очевидно, що термін «ділова привабливість» може бути вико-
ристаний для опису не лише інжинірингової, а й будь-якої 
іншої (наприклад, будівельної, транспортної тощо) компанії, 
яка здійснює свою господарську діяльність на підставі попе-
редньо укладених договорів із замовниками.

Процедура оцінювання ділової привабливості інжинірин-
гової фірми суттєво залежить від того, який метод оцінювання 
обрано. Зокрема, можна виділити такі види цих методів:

1) залежно від кількості оціночних показників, що вико-
ристовуються:

– методи оцінювання за допомогою розрахунку сукупності 
часткових показників;

– методи оцінювання за допомогою обчислення декількох 
загальних показників, які комплексно характеризують різні 
боки ділової привабливості інжинірингової компанії;
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– методи оцінювання за допомогою розрахунку узагальню-
ючого показника, який в інтегрованому вигляді характеризує 
усі боки ділової привабливості інжинірингової фірми;

2) залежно від типу інформації, що являє собою головну 
базу відомостей для проведення оцінювання:

– методи ретроспективного оцінювання, що базуються 
переважно на ретроспективній інформації про діяльність інжи-
нірингової фірми;

– методи прогнозного оцінювання, що базуються пере-
важно на прогнозній інформації про діяльність інжинірингової 
фірми;

– методи комбінованого оцінювання, які базуються як на 
ретроспективній, так і на прогнозній інформації про діяльність 
інжинірингової фірми;

3) залежно від того, чи виконується зіставлення показників 
діяльності досліджуваної інжинірингової компанії з відповід-
ними показниками інших інжинірингових компаній:

– методи абсолютного оцінювання, які передбачають вимі-
рювання рівня ділової привабливості інжинірингової компанії 
без порівняння його з рівнем ділової привабливості інших ана-
логічних за напрямами своєї діяльності інжинірингових фірм;

– методи відносного оцінювання, які передбачають вимі-
рювання рівня ділової привабливості інжинірингової компа-
нії шляхом зіставлення його з рівнем ділової привабливості 
інших аналогічних за напрямами своєї діяльності інжинірин-
гових фірм;

4) за способом оброблення вхідної інформації:
– методи, що базуються на використанні результатів екс-

пертного опитування. Застосування таких методів характери-
зується певним рівнем суб’єктивізму, проте за їх допомогою 
можливо проаналізувати ті складники ділової привабливості 
інжинірингової фірми, які важко піддаються кількісному оці-
нюванню, а також об’єднати часткові показники у більш уза-
гальнюючі (внаслідок установлення рівня значущості частко-
вих індикаторів оцінювання);

– методи, що не передбачають використання результатів 
експертного опитування;

5) залежно від способу подання кінцевих результатів оці-
нювання:

– методи якісного оцінювання, результати яких подаються 
у якісній шкалі вимірювання (наприклад, рівень ділової при-
вабливості інжинірингової компанії може бути оцінений як 
добрий, задовільний або поганий);

– методи кількісного оцінювання, результати яких пода-
ються у кількісній шкалі вимірювання, тобто у числовому 
вигляді;

– методи, за якими окремі показники оцінювання пода-
ються в якісній шкалі вимірювання, а інші – у кількісній;

6) залежно від масштабу оцінки:
– методи, що передбачають оцінювання ділової привабли-

вості інжинірингової фірми лише за окремим напрямом (напря-
мами) її діяльності, яка безпосередньо цікавить підприємство, 
що є потенційним замовником інжинірингових робіт;

– методи, що передбачають оцінювання ділової привабли-
вості інжинірингової фірми за всіма напрямами її діяльності 
(тобто за всіма видами інжинірингових робіт, які виконуються 
або можуть виконуватися цієї фірмою).

Слід відзначити, що незалежно від того, який метод оці-
нювання ділової привабливості інжинірингової компанії засто-
совується, він повинен ураховувати всі головні складники, які 
формують таку привабливість. Проведене дослідження пока-

зало, що складники ділової привабливості інжинірингової 
фірми доцільно поєднати у чотири групи:

1) обсяги ресурсного забезпечення діяльності інжиніринго-
вої компанії, що характеризуються, насамперед, такими показ-
никами як:

– чисельність працівників компанії, у тому числі тих, що 
безпосередньо виконують інжинірингові роботи;

– загальна величина капіталу інжинірингової компанії (за 
підсумком бухгалтерського балансу), у тому числі її власного 
капіталу;

– первісна та залишкова вартість необоротних активів ком-
панії, у тому числі тих, що безпосередньо задіяні у виконанні 
інжинірингових робіт, а також нематеріальних активів;

– обсяги баз та банків даних, якими володіє інжинірингова 
фірма;

2) якість ресурсного забезпечення діяльності інжиніринго-
вої компанії, що характеризується, насамперед, такими показ-
никами, як:

– питомі частки у загальній чисельності працівників ком-
панії працівників: із вищою освітою, із двома та більшою кіль-
кістю вищих освіт, із науковим ступенем, із великим досвідом 
наукової роботи (більше десяти років), із великим досвідом 
проектно-конструкторської роботи (більше десяти років);

– питомі частки у загальній первісній вартості активної 
частини основних засобів, що беруть участь у проведенні інжи-
нірингових робіт, тих основних засобів, які: є інноваційними 
(або, принаймні, мають інноваційний складник); мають рівень 
бухгалтерського зношення менший за 20%; не є морально 
застарілими; використовують у процесі експлуатації іннова-
ційні технологічні процеси;

– частка нематеріальних активів інжинірингової компанії у 
загальній первісній вартості її матеріальних активів, коефіцієнт 
придатності нематеріальних активів (відношення їх залишко-
вої вартості до первісної);

3) рівень менеджменту в інжиніринговій фірмі, що харак-
теризується, зокрема, показниками чисельності менеджерів 
у фірмі, їх часткою у загальній кількості працівників, наяв-
ністю у фірми дієвої організаційної структури управління, діє-
вої інформаційної системи управління, систем мотивування, 
обліку та контролю;

4) рівень фінансової стійкості інжинірингової фірми. 
Виокремлення цього рівня як складника її ділової привабли-
вості зумовлене тим, що навіть за достатнього ресурсного 
забезпечення трудовими ресурсами та основними засобами 
інжинірингова компанія може не виконати своїх зобов’язань 
за угодою про виконання інжинірингових робіт, якщо наявних 
власних коштів виявиться недостатньо для здійснення поточ-
ної господарської діяльності. При цьому для оцінювання рівня 
фінансової стійкості інжинірингової фірми може бути вико-
ристано стандартний набір показників, що застосовуються у 
фінансовому аналізі, зокрема коефіцієнти ліквідності, плато-
спроможності та автономії.

Слід відзначити, що показники, які характеризують окремі 
складники ділової привабливості інжинірингової фірми, займа-
ють нижній щабель індикаторів оцінювання такої привабли-
вості. На більш високому (другому) рівні ієрархії показників 
вимірювання ступеня ділової привабливості інжинірингової 
компанії доцільно розташувати такі групи індикаторів:

1) показники надійності виконання інжиніринговою фір-
мою інжинірингових робіт та послуг, до яких доцільно віднести 
частки угод на проведення інжинірингових робіт, які уклала у 
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попередні періоди інжинірингова фірма, за якими: заплановані 
роботи було виконано в повному обсязі згідно з договором, 
заплановані роботи було виконано в установлені терміни згідно 
з договором, заплановані роботи було виконано достроково;

2) показники результативності діяльності з виконання інжи-
ніринговою фірмою інжинірингових робіт та послуг, до яких 
доцільно віднести частки угод на проведення інжинірингових 
робіт, які уклала в попередні періоди інжинірингова фірма, 
за якими: результат виконання робіт задовольнив замовника 
повністю, результат виконання робіт задовольнив замовника 
частково, результат виконання робіт дав змогу замовнику отри-
мати певну величину економічного зиску (приріст прибутку) 
в короткостроковому періоді, результат виконання робіт дав 
змогу замовнику отримати певну величину економічного зиску 
(приріст прибутку) протягом тривалого періоду;

3) показники витрат інжинірингової фірми на здійснення 
своєї діяльності. Дані показники доцільно розраховувати як за 
усією сукупністю інжинірингових робіт, які виконує інжинірин-
гова компанія, так і за кожним їх різновидом. Зокрема, на рівні 
усієї компанії показниками її витрат можуть виступати абсо-
лютні значення та структура елементів витрат, а на рівні окре-
мого виду інжинірингових робіт – показники витрат на їх прове-
дення у розрізі відповідних кошторисів та структура цих витрат.

На третьому рівні ієрархії показників ділової привабливості 
інжинірингової фірми доцільно розмістити ті, що надають уза-
гальнюючу характеристику умовам та результатам виконання 
нею інжинірингових робіт, а саме:

1) показники витрат коштів замовників на фінансування 
інжинірингових робіт, які здійснюються даною інжиніринго-
вою фірмою, а також часу на виконання таких робіт. Зокрема, 
до цих індикаторів слід віднести, насамперед, показники 
середньої кошторисної вартості в розрахунок на одну угоду з 
виконання інжинірингових робіт, а також середнього часу вико-
нання однієї угоди. При цьому слід відзначити, що у разі вико-
нання інжиніринговою компанією суттєво різних за змістом 
видів інжинірингових робіт перелічені показники, як і показ-
ники, що охарактеризовані нижче, доцільно обчислювати за 
кожним видом таких робіт;

2) показники фінансового зиску замовника внаслідок впро-
вадження у себе результатів виконання інжинірингових робіт. 
Зокрема, до цих показників варто віднести середній приріст 
чистого доходу та операційного прибутку підприємства-замов-
ника внаслідок упровадження результатів інжинірингових робіт, 
виконаних даною інжиніринговою компанією, щодо тих угод із 
виконання таких робіт у попередній період (періоди), значення 
фінансових результатів за якими виявилися для їх змовників 
додатними, а також середню тривалість періоду отримання під-
приємством-замовником приросту його прибутку;

3) показник середньої величини додаткових інвестицій, 
пов’язаних з упровадженням підприємством-замовником 
результатів виконання інжинірингових робіт;

4) показник ризику замовників щодо вкладення коштів у 
виконання інжинірингових робіт. Таким показником можна 
обрати частку угод щодо виконання інжиніринговою фірмою 
інжинірингових робіт у попередній період (періоди), за якими 
значення фінансових результатів у замовників виявилися 
від’ємними (або нульовими), у загальній кількості угод, вико-
нання яких припало на цей період (періоди).

Проте описані вище показники оцінювання ділової при-
вабливості інжинірингових фірм не дають повного уявлення 
про рівень ефективності виконаних інжинірингових робіт із 

погляду підприємств, що їх замовляли, тому для проведення 
інтегрального оцінювання ступеня ділової привабливості інжи-
нірингових компаній нами пропонується застосовувати скори-
говане з урахуванням чинника ризику середнє значення індексу 
дохідності інвестицій підприємств в інжинірингові роботи, що 
виконуються певною інжиніринговою фірмою:

І
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ä äîä

іí

�
� � �( ) ( )1 ,                         (1)

де ²  – скориговане з урахуванням чинника ризику середнє 
значення індексу дохідності інвестицій підприємств в інжині-
рингові роботи, що виконуються певною інжиніринговою фір-
мою, разів;

Ïä  – середнє значення дисконтованої величини приросту 
чистого грошового потоку (суми прибутку та амортизаційних 
відрахувань) підприємств – замовників інжинірингових послуг 
унаслідок реалізації результатів цих послуг у розрахунку на 
одну угоду, укладену підприємствами з інжиніринговою ком-
панією, грн.;

Êäîä  – середня величина додаткових інвестицій, пов’яза-
них з упровадженням підприємством-замовником результатів 
виконання інжинірингових робіт, грн.;

p – частка угод щодо виконання інжиніринговою фірмою 
інжинірингових робіт у попередній період (періоди), за якими 
значення фінансових результатів у замовників виявилися 
від’ємними (або нульовими), у загальній кількості угод, вико-
нання яких припало на цей період (періоди), частки одиниці;

Êіí  – середня кошторисна вартість однієї угоди з вико-
нання інжинірингових робіт (за умови тривалого виконання 
робіт дану вартість може бути обчислено з урахуванням чин-
ника часу), грн.

Своєю чергою, показник Ïä  у формулі (1) пропонується 
обчислювати за допомогою такого виразу:
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де Ò  – середня тривалість періоду отримання підприєм-
ством-замовником приросту його прибутку внаслідок упрова-
дження результатів виконання інжинірингових робіт, років;

Ï×ÃÏ  – середній приріст річного чистого грошового потоку 
підприємства-замовника внаслідок упровадження результатів 
інжинірингових робіт, виконаних інжиніринговою компанією, 
щодо тих угод із виконання таких робіт у попередній період 
(періоди), значення фінансових результатів за якими виявилися 
для їх змовників додатними, грн.;

Å  – ставка дисконту, частка одиниці;
êÒ  – коефіцієнт дисконтування для Т-ого року  

( ê EÒ
Ò� �1 1/ ( ) ), частки одиниці.

За таких умов інжинірингова компанія з найбільшим зна-
ченням показника (1) буде характеризуватися найвищим рівнем 
її ділової привабливості з погляду підприємств – потенційних 
замовників інжинірингових послуг.

Висновки. Ділова привабливість інжинірингової компанії 
являє собою сукупність її характеристик, що зумовлюють здат-
ність компанії якісно та в належні терміни виконувати укладені 
з нею угоди щодо здійснення інжинірингових робіт та послуг.

Методи оцінювання ділової привабливості інжинірингової 
фірми можуть бути поділеними за такими ознаками: залежно 
від кількості оціночних показників, що використовуються; 
залежно від типу інформації, що являє собою головну базу 
відомостей для проведення оцінювання; залежно від того, чи 
виконується зіставлення показників діяльності досліджуваної 
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інжинірингової компанії з відповідними показниками інших 
інжинірингових компаній; за способом оброблення вхідної 
інформації; залежно від способу подання кінцевих результатів 
оцінювання; залежно від масштабу оцінки.

У роботі запропоновано систему показників оцінювання 
ділової привабливості інжинірингової фірми, що має три рівні. 
При цьому на вищому її рівні розміщуються показники: витрат 
коштів замовників на фінансування інжинірингових робіт, які 
здійснюються даною інжиніринговою фірмою, а також часу на 
виконання таких робіт; фінансового зиску замовника внаслідок 
упровадження у себе результатів виконання інжинірингових 
робіт; середньої величини додаткових інвестицій, пов’язаних 
з упровадженням підприємством-замовником результатів вико-
нання інжинірингових робіт; ризику замовників щодо вкла-
дення коштів у виконання інжинірингових робіт.

Узагальнюючим показником оцінювання ділової привабли-
вості інжинірингової фірми доцільно обрати скориговане з ура-
хуванням чинника ризику середнє значення індексу дохідності 
інвестицій підприємств в інжинірингові роботи, що викону-
ються певною інжиніринговою фірмою.

Подальші дослідження питання оцінювання ділової при-
вабливості інжинірингової компанії повинні передбачати ство-
рення дієвого механізму збирання та оброблення інформації, 
необхідної для такого оцінювання.
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Кащишин В.М. Особенности оценки деловой 
привлекательности инжиниринговых компаний

Аннотация. В статье предложено толкование по-
нятия деловой привлекательности инжиниринговой 
компании как совокупности ее характеристик, обу-
словливающих способность компании качественно 
и в надлежащие сроки выполнять заключенные с ней 
соглашения об осуществлении инжиниринговых ра-
бот и услуг. Проведена группировка методов оценки 
деловой привлекательности инжиниринговой фирмы. 
Предложена система показателей оценки деловой при-
влекательности инжиниринговых фирм, которая имеет 
три уровня. Обобщающим показателем оценки деловой 
привлекательности инжиниринговой фирмы предложе-
но выбрать скорректированное с учетом фактора ри-
ска среднее значение индекса доходности инвестиций 
предприятий в инжиниринговые работы, выполняемые 
определенной инжиниринговой фирмой.

Ключевые слова: инжиниринговая компания, 
оценка, деловая привлекательность, метод, группиров-
ка, показатель.

Kashchyshyn V.М. Peculiarities of the business 
attractiveness of the engineering companies’ evaluation 

Summary. The article offers the definition of the “busi-
ness attractiveness” term for the engineering companies as 
a totality of their characteristics, which stipulate the ability 
of the company to perform the works in a quality manner 
and within the established time limits fulfill the concluded 
agreements for the performance of the engineering works 
and services. There have been grouped the methods of the 
business attractiveness of the engineering companies’ eval-
uation. The article offers a system of indices for the busi-
ness attractiveness of the engineering companies’ evalua-
tion, which is divided into three levels. As the generalized 
index for the business attractiveness of the engineering 
companies’ evaluation there is offered to select a corrected 
average profitability index value of the enterprises’ invest-
ment in the engineering works performed by a particular 
engineering company with consideration of the risk factor. 

Keywords: engineering company, evaluation, business 
attractiveness, method, grouping, index.
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ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ  
НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація. У статті проаналізовано передумови та 
розроблено засади організаційно-економічного ме-
ханізму управління знаннями на промисловому під-
приємстві. Виявлено основні особливості системи 
управління знаннями на промисловому підприєм-
стві. Розроблено логічно-структурну схему механізму 
управління знаннями, а також деталізовано сутність 
його підсистем. 

Ключові слова: знання, інтелектуальний капітал, 
організаційно-економічний механізм управління знан-
нями, промислове підприємство, комерціалізація знань, 
трансфер технологій.

Постановка проблеми. Практика свідчить, що перехід 
вітчизняної промисловості на інноваційний шлях розвитку 
в руслі концепції інноваційного випередження є безаль-
тернативним. Для промислових підприємств актуальним є 
вибір таких стратегій інноваційного розвитку, які б давали 
змогу реалізувати і посилити їх конкурентні переваги. Фор-
мування таких стратегій потребує ефективного управління 
знаннями підприємства, які характеризують його потенціал 
інноваційного розвитку, а також наявні ринкові можливості і 
загрози його реалізації. Управління цими знаннями дає змогу 
не лише ефективно вести економічну діяльність, а й здатне 
забезпечити конкурентоздатність підприємства в нестабіль-
них умовах сучасної економіки. Досвід як вітчизняних, так і 
зарубіжних лідерів інноваційного розвитку показує, що для 
забезпечення ефективного управління знаннями підприєм-
ства необхідним є формування організаційно-економічного 
механізму, у т. ч. визначення його цілей та завдань, функцій, 
принципів його функціонування, його підсистем та їх елемен-
тів, а також схеми їх взаємодії тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найбільш 
загальні підходи до управління знаннями в організаціях роз-
крито у працях: Т. Девенпорта [1], Л. Прусака [1], К.-Е. Свейби 
[2], Б. Мільнера [3], С.М. Ілляшенка [4] та ін. Питання побу-
дови системи управління знаннями на підприємстві висвітлено 
у роботах таких учених, як: І.П. Мойсеєнко [5], Т.В. Павленко 
[6], Й.С. Ситник [7], Ю. Вовк [8], А.О. Дєгтяр [9], С.В. Леонова 
[10] та ін. У працях [11–16] розглянуто питання формування 
організаційно-економічного механізму управління інтелекту-
альним капіталом різних типів підприємств.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Незважаючи на значні напрацювання з проблематики 
дослідження, слід зазначити, що вони здебільшого мають фра-
гментарний характер і практично не розглядають питання фор-
мування засад організаційно-економічного механізму управ-
ління знаннями на промислових підприємствах. 

Мета статті полягає у системному аналізі та узагальненні 
наявних підходів до управління знаннями організацій, а також 
розробленні на цій основі засад організаційно-економічного 

механізму управління знаннями на промислових підприєм-
ствах (далі – ОЕМУЗПП).

Виклад основного матеріалу дослідження. Управління 
знаннями – складний та специфічний процес, що включає різні 
аспекти продукування, зберігання, поширення та використання 
знань. Очевидно, що кількість та характер складників системи 
управління знаннями значною мірою залежить від типу влас-
ності, організаційної структури, номенклатури продукції, виду 
діяльності, якою займається підприємство. Особливість під-
приємств промислового комплексу України полягає у їх специ-
фічній організаційній структурі (наявність науково-дослідних, 
конструкторських відділів тощо), яка сприяє продукуванню 
технологій та продуктів, в основу яких покладено знання. 

Розглянемо напрацювання вчених стосовно формування 
організаційно-економічного механізму управління інтелекту-
альним капіталом та знаннями як його складника.

У роботі О.В. Кендюхова [12, c. 10] організаційно-еконо-
мічний механізм управління інтелектуальним капіталом (ІК) 
підприємства подано як систему елементів із жорсткими вза-
ємозв’язками одностороннього впливу, що включає керуючу 
підсистему та керовану систему, між якими є елемент оцінки 
ефективності управління інтелектуальним капіталом. Як зазна-
чає автор, «саморегулювання організаційно-економічного 
механізму управління інтелектуальним капіталом забезпечу-
ється шляхом уживання коригуючих дій суб’єктами управління 
стосовно елементів керуючої підсистеми даного механізму від-
повідно до результатів оцінки ефективності управління інте-
лектуальним капіталом».

О.В. Чала розглядає організаційно-економічний механізм 
управління ІК на стратегічному та оперативному рівнях [13]. 
На стратегічному рівні відбувається формування управління 
змінами, а на оперативному – цілеспрямована зміна нематері-
альних активів відповідно до стратегічних цілей. 

О.Г. Харковина визначає організаційно-економічний меха-
нізм управління ІК як систему, що включає у себе організацій-
ний та економічний блоки (аналіз, контроль та оцінка діяль-
ності), а також цілі, функції, методи, структури, суб’єкти та 
об’єкти управління [14, с. 177].

В.О. Щербаченко пропонує розглядати організаційно-еко-
номічний механізм управління ІК як процес перетворення інте-
лектуального потенціалу в інтелектуальний капітал [15, с. 128]. 
Результатом ефективного використання і відтворення ІК має 
бути підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства.

У роботі О.Б. Коломіної розглядається концептуальна 
модель процесно-функціонального управління інноваційним 
розвитком ІК, що представляє взаємозалежність процесів опти-
мізації та інноваційного розвитку ІК через процес управління 
ідеями (містить блок «джерела інноваційних ідей», який вклю-
чає процеси пошуку, оцінки вибору джерел та інструментів 
набуття нових знань) [16, с. 126].
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Є.В. Грицьков розглядає аспекти впровадження органі-
заційно-економічного механізму управління ІК [17, с. 13]. 
Запропонована структурно-логічна схема включає набір еле-
ментів і враховує внутрішні і зовнішні економічні умови, осо-
бливості взаємодії з групами зацікавлених осіб, компоненти 
ІК, управління яким здійснюється шляхом застосування мето-
дів, принципів, форм, інструментів, напрямів його оцінки, що 
дає змогу забезпечити зростання вартості ІК будівельних під-
приємств.

Узагальнення наявних напрацювань щодо формування 
організаційно-економічного механізму управління ІК дало під-
стави автору статті розробити структурно-логічну схему управ-
ління знаннями промислового підприємства (рис. 1).

УВ процесі формування організаційно-економічного меха-
нізму управління знаннями промислового підприємства пере-
дусім слід ураховувати специфіку його діяльності, його органі-
заційну структуру, економічний стан та стратегічні цілі. 

Розглянемо більш детально елементи запропонованого 
організаційно-економічного механізму.

Керуюча підсистема (суб'єкт управління). Однією із 
головних особливостей керуючої підсистеми ОЕМУЗПП є 
наявність на підприємстві окремої посади – менеджера з управ-
ління знаннями (knowledge manager), що має на меті забезпе-
чити ефективне управління у рамках відповідності розвитку 
системи знань на підприємстві стратегічним та оперативним 
(тактичним) цілям підприємства.

ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Цілі:
Стратегічні: забезпечення інноваційного розвитку 
через розкриття інноваційного потенціалу.
Тактичні: збільшення прибутків, зменшення витрат,
розвиток НДДКР.

Функції:
Організація процесу управління знаннями 
(планування, організація, мотивація, контроль).

Методи:
Економічні, соціально-психологічні, адміністративні

Принципи:
Ефективності, системності, безперервності

Підсистема інформаційного забезпечення

Підсистема мотивації – інструменти управління

Оцінка стану та необхідності у знаннях
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Підрозділи  Люди                     Знання

 
Рис. 1. Організаційно-економічний механізм управління знаннями промислового підприємства 

(розроблено автором)
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Однією з основних стратегічних цілей підприємства має 
бути одержання конкурентних переваг за рахунок управління 
знаннями. Як зазначено в одній із робіт автора [18, с. 50] 
знання є складовим елементом потенціалу інноваційного роз-
витку. Таким чином, забезпечення інноваційного розвитку 
має здійснюватися за рахунок розкриття інноваційного потен-
ціалу, що можливо лише за умови ефективного управління 
знаннями.

Ключова роль знань у забезпеченні оперативних цілей 
підприємства є очевидною, адже їх використання дає змогу 
оптимізувати бізнес-процеси на будь-якому рівні. Система 
управління знаннями може забезпечити як більш ефективне 
використання виробничих площ та технологій – зменшення 
виробничих витрат, так і продаж цих технологій і, як наслідок, 
збільшення прибутку.

Основні функції керуючої підсистеми та відповідні їм 
управлінські дії подано в табл. 1. 

Особливу увагу слід звернути на принципи, на яких має 
функціонувати ОЕМУЗПП:

– ефективності – очевидно, що кінцевою метою управ-
ління знаннями має бути підвищення конкурентоспроможності 
та посилення ринкових позицій підприємства;

– системності, управління знаннями – системний процес 
зі значною кількістю елементів та учасників, які мають взаємо-
узгоджено виконувати свої функції;

– безперервності – процес управління знаннями – безпе-
рервний процес, адже знання постійно оновлюються, резуль-
татом невідповідності даному критерію може бути неакту-
альність знань, їх застарілість та нездатність забезпечувати 
функції оптимізації бізнес-процесів.

Керована підсистема (об'єкт управління) – у даному разі 
має свої особливості: з одного боку, вона складається з відділів 
та підрозділів підприємства, з іншого – до неї входить блок із 
різними типами знань (табл. 2). Очевидно, що сполучним еле-
ментом між цими двома блоками є люди (персонал), адже вони 
працюють у цих відділах та продукують різні типи знань. 

Слід зауважити, що не всі зазначені види знань створю-
ються та використовуються у керованій підсистемі. Автором 

окреслено коло знань, які є актуальними для керованої підсис-
теми (рис. 1, табл. 3). 

Таблиця 3
Типи знань, що створюються та використовуються у 

керованій підсистемі (розроблено автором)

Підрозділи підприємства Типи знань, які продукуються/ 
залучаються/використовуються

Фінансовий Ринкові
Виробничий Продуктові 
Маркетингу Ринкові, продуктові
НДДКР Технологічні, продуктові 
Комунікаційний Ринкові

Інші ж види знань, зокрема управлінські та кадрові, можуть 
бути використані (імплементовані) керуючою підсистемою 
у процесі безпосереднього її впливу на керовану підсистему. 
Наприклад, керівництво чи менеджер з управління знаннями за 
результатами ознайомлення із висновками підсистеми діагнос-
тики приймають відповідне рішення щодо необхідності пере-
організації деяких відділів (управлінські знання) або зміни їх 
кадрового наповнення (кадрові знання).

Підсистема мотивації. Її головне завдання полягає у 
забезпеченні сприятливого клімату для обміну знаннями між 
працівниками та між працівниками та організацією (підпри-
ємством). Як зазначає І. Нонака [20, с. 165], одним з основних 
завдань, що стоїть перед системою управління знаннями, є 
перетворення «неявного» персоніфікованого знання в явне, 
яке можна, наприклад, задокументувати або якимось чином 
матеріалізувати. 

Таким знанням підприємство здатне управляти, забезпе-
чувати його більш широке (не індивідуальне) використання та 
поширення. 

Тобто мотиваційний інструментарій [21, с. 79] – «методи, 
які враховують те, що примушує індивіда або групу обирати 
певний порядок дій, а мотивація – це те ж управління, але 
ускладнене соціально-психологічними моментами, протидією 

Таблиця 2
Типи знань, що притаманні промисловому підприємству [19, с. 16]

Вид знань Опис
Технологічні (наукові, 
науково-технічні)

Знання про технологічні процеси на підприємстві, а саме: знання стосовно виробничих технологій 
продукції, обладнання та його експлуатації

Продуктові (товарні) Знання про товарні групи продукції, життєві цикли продукції чи послуг, знання про властивості продукції та 
її технічні та споживчі властивості

Кадрові (людські) Знання стосовно взаємодії працівників між собою та їх взаємодія з організацією чи підприємством у цілому
Управлінські 
(організаційні)

Знання про системи та технології управління, організаційну структуру

Ринкові (аналітичні) Знання про контрагентів, ринки збуту, імідж підприємства на ринку

Таблиця 1
Функції та управлінські дії керуючої підсистеми (розроблено автором) 

Функції Управлінські дії
Планування постановка цілей, планування стратегій розвитку, визначення джерел та обсягів фінансування
Організація налагодження процесу досягнення поставлених цілей, визначення відповідальних осіб, їх повноважень та обов’язків

Мотивація розроблення та організація мотиваційної політики, створення сприятливих умов праці, розроблення заходів із 
підвищення кваліфікації, постійного безперервного навчання персоналу

Контроль моніторинг та контроль досягнення поставлених цілей та завдань, їх відповідності фінансовим можливостям, 
діяльності персоналу
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індивідуальних і загальноорганізаційних цілей та інтересів». 
Основним завданням підсистеми мотивації є подолання цієї 
протидії, створення умов праці, за яких забезпечуються інте-
реси всіх зацікавлених сторін. 

Підсистема діагностики – її основним завданням є 
оцінка стану та необхідності у певних видах знань. Як зазна-
чено в роботі [22, c. 88–89]. має бути проведений аналіз від-
повідності потенціалу підприємства зовнішнім умовам та 
виконана оцінка необхідності у знаннях певного виду для 
усунення невідповідності. 

Підсистема управління знаннями покликана здійсню-
вати порівняння варіантів самостійного продукування та 
залучення, що має базуватися на оцінці можливостей підпри-
ємства та на критерії економічної доцільності. Це, своєю чер-
гою, можливо завдяки механізму відбору напрямів знаннєорі-
єнтованого розвитку.

Спираючись на результати діагностики та можливих варі-
антів розвитку подій (комерціалізація або ж трансфер техно-
логій), підсистема продукує та надає на розгляд керуючій під-
системі можливі сценарії стосовно необхідності продукування 
чи залучення певних видів знань та технологій з економічно 
обґрунтованими розрахунками.

Забезпечуюча підсистема надає допомогу з погляду мето-
дики та методології проведення необхідних процесів, норма-
тивно-правового аспекту, а також виступає джерелом фінансо-
вого, інформаційного забезпечення і т. п.

Підсистема інформаційного забезпечення – на вимогу 
інших підсистем виконує функції збору, обробки та їх забез-
печення в частині оперативного надання якісної та актуальної 
інформації.

Очевидно, що між усіма підсистемами та елементами існу-
ють різні типи зв’язків із різним характером та рівнем підпо-
рядкування (рис. 1).

Висновки. Виконано критичний аналіз наявних напрацю-
вань вітчизняних та зарубіжних науковців у частині форму-
вання організаційно-економічного механізму управління інте-
лектуальним капіталом, елементом якого є знання.

За результатами аналізу та узагальнення наявних розробок, 
а також на основі власних розробок автора сформовано засади 
організаційно-економічного механізму управління знаннями на 
промисловому підприємстві.

Визначено підсистеми та їх елементи, а також сформовано 
структуру організаційно-економічного механізму управління 
знаннями промислового підприємства.

Визначено основні завдання механізму управління знан-
нями, зокрема: забезпечення ефективності діяльності; поси-
лення конкурентних переваг; дотримання стратегії інновацій-
ного розвитку тощо.

Отримані результати є істотним внеском у розвиток теорії 
управління знаннями в частині формування засад організацій-
но-економічного механізму управління знаннями на промисло-
вому підприємстві.

Напрямом подальших досліджень має бути практична 
апробація вищевикладених організаційно-економічних засад 
механізму управління знаннями в діяльності промислового 
підприємства.
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Рот-Серов Е.В. Основы механизма управления 
знаниями на промышленном предприятии

Аннотация. В статье проанализированы предпо-
сылки и разработаны основы организационно-экономи-
ческого механизма управления знаниями на промыш-
ленном предприятии. Выявлены основные особенности 
системы управления знаниями на промышленном пред-
приятии. Разработана логически-структурированная 

схема механизма управления знаниями, а также детали-
зированы сущности его подсистем.

Ключевые слова: знания, интеллектуальный капи-
тал, организационно-экономический механизм управ-
ления знаниями, промышленное предприятие, коммер-
циализация знаний, трансфер технологий.

Rot-Sierov Ye.V. The basis of knowledge management 
at the industrial enterprise

Summary. The article analyzes the preconditions and 
develops the principles of the organizational and economic 
mechanism of knowledge management at an industrial en-
terprise. The main features of the knowledge management 
system at the industrial enterprise are revealed. The logi-
cal-structural scheme of the knowledge management is de-
veloped, as well as the essence of its subsystems is detailed.

Keywords: knowledge, intellectual capital, organiza-
tional and economic mechanism of knowledge manage-
ment, industrial enterprise, commercialization of knowl-
edge, technology transfer.
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СУТНІСНО-ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ 
«КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА»

Анотація. У статті здійснено узагальнення базових 
теорій та аспектів дослідження конкурентоспромож-
ності підприємства. Запропоновано авторське бачення 
сутнісно-змістової характеристики цього поняття.

Ключові слова: конкурентоспроможність, конку-
рентні переваги, фактори конкурентоспроможності, 
конкурентний потенціал, конкурентна боротьба.

Постановка проблеми. Конкурентоспроможність є уні-
версальною узагальнюючою характеристикою її об’єкта, яка 
одночасно відображає й ефективність господарювання, й здат-
ність здійснювати це краще за прямих конкурентів, й якість 
виконання всіх функцій, і задіяння функціональних напрямів 
діяльності, роботи всіх служб та систем, організації бізнесу 
та бізнес-процесів, продуктивність використання кожної оди-
ниці ресурсів та капіталу загалом, вкладеного у певний вид 
економічної діяльності. Відповідно, оцінювання конкуренто-
спроможності є процесом складним, творчим і здебільшого 
нетиповим, пов’язаним із необхідністю врахування чисельних 
внутрішніх і зовнішніх факторів, чинників та умов.

Звернімо увагу й на те, що попри схожість концептуальних 
методологічних засад оцінювання конкурентоспроможності ця 
категорія інколи має абсолютно не тотожні характеристики під 
час її розгляду на різних рівнях системної ієрархії управління. 

Відповідно, поняття «конкурентоспроможність» не 
обмежується часовими рамками. Правомірною є теза щодо 
того, що різнохарактерними можуть бути й підходи до сут-
нісного трактування і формування методики оцінювання кон-
курентоспроможності, а єдино визнаного погляду тут об’єк-
тивно бути не може.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Підтвердження 
цьому знаходимо у результатах наукових досліджень як у кла-
сиків економічної думки, так й у провідних сучасних дослідни-
ків. Так, хоча й уважається, що термін «конкурентоспромож-
ність» уперше був уведений М. Портером у 80-х роках ХХ ст. 
і трактувався як здатність суб’єкта господарювання на рівні з 
іншими суб’єктами бізнесу «виступати» на ринку і не поступа-
тися ним [1, с. 138], про різні аспекти конкуренції і конкурент-
них переваг дискутували набагато раніше, визначивши, таким 
чином, більшість напрямів та засад наступних і сучасних нау-
кових поглядів на це поняття.

Так, ще А. Сміт, досліджуючи і характеризуючи базові фак-
тори виробництва – землю, капітал і працю, – неодноразово 
зазначав, що раціональне їх залучення й ефективне викори-
стання створює відповідні абсолютні переваги, про які також 
згадувалося й у працях науковця, присвячених категорії «ціна», 
встановлення якої є важливим чинником формування конку-
рентних переваг [2, с. 48–54].

Поняття порівняльних переваг часто використовував 
Д. Рікардо, вважаючи їх головним цільовим орієнтиром еконо-

мічного агента, адже у разі їх досягнення забезпечується дов-
готривале ефективне господарювання. Головними предметами, 
які досліджував Д. Рікардо в контексті забезпечення порівняль-
них переваг, були ціна, засоби праці (їх наявність здешевлює 
процес виробництва), аграрні технології (що забезпечують 
вищу продуктивність земель), а також особливості ринкового 
попиту (т. зв. мода на товари чи послуги) [3, с. 5–7].

Важливим внеском у дослідження конкурентоспроможно-
сті стали праці Дж. Міля, який довів необхідність поділу факто-
рів конкурентоспроможності на дві групи: природні та набуті. 
Отже, традиційне розуміння до того часу переваг володіння 
кращими факторами виробництва було доповнено набутим 
потенціалом [4, с. 96–100].

Конкурентоспроможність як характеристика підприєм-
ства не має жодного значення і жодним чином не може бути 
обчисленою без позиціонування продукту, який воно створює 
і пропонує на ринку. Відповідно, важливим аспектом конку-
ренції, а надалі – конкурентоспроможності є конкурентне сере-
довище, що практично ніколи не є досконалим, а отже, позна-
чається на конкурентній боротьбі. На ці особливості звернули 
увагу Г. Гросман та Е. Хелпман, досліджуючи власну модель 
зростання споживчого попиту та визначили інновації важли-
вим чинником конкурентоспроможності [5, с. 43–111].

Аспекти ж інновацій та інноваційної діяльності, їх впливу на 
конкурентоспроможність суб’єкта господарювання досліджував 
Й. Шумпетер, який у своїй теорії економічного зростання довів, 
що розвиток економічної системи (мікро- чи макрорівневої) 
ґрунтується на впровадженні новинок, інновацій у вигляді нових 
продуктів, нових технологій, нової організації промислового 
виробництва, відкриття нових ринків [6, с. 64–72]. 

Прибічниками поглядів Ф. Хаєка та Й. Шумпетера стали 
й інші представники неокласичної економічної теорії, зокрема 
А. Маршалл, Ф. Візер, П. Самуельсон та ін. 

Ф. Еджворт (представник теорії корисності) доводив про-
тилежне, а саме, що досконала конкуренція далеко не є монопо-
лією: «…це наявність невизначено великої кількості учасників 
від обох представників на ринку та повна відсутність обме-
жень для індивідуальної корисливої поведінки» [7, с. 21–23]. 
У контексті етимології конкурентоспроможності важливо те, 
що науковець розвинув теорію корисності, за якої корисність 
відображає споживчі переваги відносно обрання товарів того 
чи іншого виробника. Отже, корисність є невід’ємним складни-
ком конкурентоспроможності. У подальшому науковцем була 
виведена відома крива «байдужості».

Ще більше наблизилися до характеристик, найбільш від-
повідних сучасним уявленням про конкурентоспроможність, 
представники європейської маркетингової школи. Ж. Ламбен, 
оперуючи поняттям конкурентної переваги, визначає такі 
головні чинники конкурентоспроможності, як якість продукції, 
витрати виробництва, ціна, технології та ключові компетенції 
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[8, с. 315–323]. Фактично результати цих досліджень і лягли в 
подальшому в основу широко використовуваної сьогодні тези 
про те, що конкурентоспроможність – це здатність перемагати 
в конкурентній боротьбі.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Попри вагомий масив досліджень, які охарактеризо-
вані у наведених вище концептуальних положеннях, не пов-
ною мірою здійснено узагальнюючу характеристику підходів 
та концептів щодо сутнісно-змістовного трактування поняття 
конкурентоспроможності підприємства.

Мета статті полягає в узагальненні базових теорій та 
аспектів дослідження конкурентоспроможності підприємства, 
а також наданні авторського бачення сутнісно-змістової харак-
теристики цього поняття.

Виклад основного матеріалу дослідження. З. Варналій у 
праці «Конкуренція та підприємництво» наводить результати 
власного узагальнення концепцій конкурентоспроможності, до 
яких відносить торгову (цінову та нецінову), виробничу, інвес-
тиційну, інноваційну [9, с. 53], виділяючи, таким чином, дійсно 
важливі в контексті формування та реалізації конкурентних 
переваг напрями діяльності суб’єктів бізнесу.

Потрібно зауважити, що науковець не єдиний у такому 
баченні підходу до сутнісного трактування конкурентоспро-
можності підприємства. Так, у праці «Економічний механізм 
забезпечення конкурентоспроможності торговельного підпри-
ємства» автори трактують конкурентоспроможність як здат-
ність підприємства досягати законним шляхом найкращих еко-
номічних та соціальних результатів у таких функціональних 
сферах господарювання, як кадрова, майнова, товарна, органі-
заційна [10, с. 23].

Особливістю підходу до сутнісного трактування, вираже-
ного групою науковців на чолі з О. Кузьміним, є те, що врахо-
вуються просторові, часові, предметні, атрибутні, відносні та 
інші властивості [11, с. 11].

Потрібно визнати, що найбільш часто вживаний аспект 
«перемагати у конкурентній боротьбі» значною мірою диску-
сійний, а т. зв. перемога може бути заміненою формуванням 
нових ринкових сегментів, ініціюванням розвитку принци-
пово нового попиту, диверсифікацією форм та способів задо-
волення потреб споживача і т. ін. З огляду на це, справедливо 
вважати, що власне право на існування належить підходам, 
де науковці трактують конкурентоспроможність підприємства 
як його здатність виготовляти та збувати в необхідних обся-
гах товари й послуги, а також щоразу запускати і завершувати 
виробничо-технологічний цикл, мати всі передумови для його 
продовження у наступних часових періодах. Такі погляди 
досліджуються, зокрема, у праці І. Должанського та Т. Загор-
ної [12, с. 28].

Звернімо увагу, що в окремих наукових дослідженнях 
присутній суто фінансовий аспект конкурентоспроможності 
підприємства. Наприклад, С. Хамініч уважає, що конкуренто-
спроможність суб’єкта господарювання є його спроможністю 
розпоряджатися власними і позиковими фінансовими ресур-
сами, а також залученим у бізнес капіталом [13, с. 59]. Такі 
погляди об’єктивно обґрунтовані, адже бути конкурентоспро-
можним означає бути успішним. 

Інша група дослідників трактує конкурентоспромож-
ність підприємства з позиції ефективного управління такими 
аспектами, як ціна та якість. К. Еклунд стояв на позиції того, 
що забезпечення конкурентоспроможності починається з 
виробництва та просування на споживчий ринок якісних 

і дешевих товарів [14, с. 143]; Ю. Осипов зводить усе до 
оптимального співвідношення ціни та якості, й не обов’яз-
ково ціни мають бути нижчими за конкурентів, усе зале-
жить від якості продукції та вміння її позиціонувати на рику 
[15, с. 29].

Звичайно, результатом функціонування кожного підприєм-
ства є представлення на ринку власного продукту, і, відповідно, 
його цінові та якісні характеристики значною мірою познача-
ються на попиті. 

Потрібно наголосити на вищій досконалості підходів 
до сутнісного трактування поняття конкурентоспроможно-
сті, за яких цю категорію розглядають найбільш комплексно. 
Таким, зокрема, є її бачення Ю. Івановим, який стверджує, 
що структуру поняття конкурентоспроможності підприєм-
ства, по-перше, формують усі аспекти його функціонування, 
по-друге, не в статиці, а в динаміці, по-третє, це важливий 
аспект внутрішньофірмового управління, який цікавий тільки 
власникам та топ-менеджерам бізнесу [16, с. 26].

Але з аспектом динаміки як однієї з характеристик кон-
курентоспроможності низка науковців не погоджується. Так, 
В. Гросул уважає, що конкурентоспроможність підприємства 
чітко визначена в часі і не передбачає автоматичність конку-
рентоспроможності в минулому чи в майбутньому [17, с. 240].

У сучасних дослідженнях із проблем конкурентоспромож-
ності все більшої уваги отримує таке поняття, як «конкурент-
ний потенціал». Так, Д. Стівен трактує конкурентний потен-
ціал підприємства як наявність внутрішніх резервів, утворених 
трьома компонентами: професіоналізмом, знаннями та вироб-
ничим процесом. Відповідно, якщо за цими елементами під-
приємство має переваги над конкурентами, то й володіє потен-
ціалом, а міра відхилення, власне, й є мірилом реалізації цього 
потенціалу [18, с. 45–47].

На думку Т. Решетнікової, конкурентний потенціал під-
приємства є механізмом управління виробництвом, який 
реалізується у можливостях його швидкої адаптивної реак-
ції на будь-які зміни ринкового конкурентного середовища 
[19, с. 167–168]. Відповідно, науковець практично ототожнює 
поняття конкурентоспроможності підприємства та його адап-
тації до динамічного зовнішнього середовища.

Звернімо увагу, що окремі дослідники поняття конкуренто-
спроможності підприємства підходять до бачення його базис-
них засад виходячи з того результату, який очікується отримати 
на «виході» внаслідок реалізації ефективної політики забез-
печення конкурентоспроможності підприємства. Так, згідно з 
Г. Азоєвим, конкурентоспроможність підприємства, як й інші 
важливі елементи діяльності, як входять до складу, так і є окре-
мим бізнес-процесом, що виконується у певній послідовності, 
створюючи власну споживчу цінність для суб’єкта такого біз-
нес-процесу [20, с. 256].

Охарактеризовані вище підходи та концепти відносно сут-
нісного трактування поняття конкурентоспроможності підпри-
ємства узагальнено в табл. 1. 

Таким чином, доходимо висновку, що це системна, а через 
це й складна та неоднозначна категорія, під час надання харак-
теристики якої потрібно враховувати різноманітні аспекти. 

Це доводить нас і до переконання в тому, що ця катего-
рія має власні рівні ієрархії управління та ширину розгляду 
залежно від поточних цілей і завдань політики управління 
та забезпечення конкурентоспроможності підприємства. На 
рис. 1 подано авторське бачення сутнісно-змістової характери-
стики цього поняття.
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Так, на базовому рівні управління конкурентоспромож-
ністю слід вести мову про спроможність налагодити процес 
виробництва і просування на ринок якісної продукції (послуг). 
Йдеться про конкурентоспроможність продукту підприємства. 
Без цього об’єктивно неможливо не лише гарантувати ефек-
тивність бізнесу, а й узагалі зберегти його існування, адже не 
буде забезпечено збут продукції й отримання доходу для фінан-
сування виробничо-господарської діяльності підприємства у 
цілому. 

Надалі необхідно проводити роботу з позиціонування під-
приємства та його продукції на ринку.

Висновки. Отже, головним об’єктом політики забезпе-
чення конкурентоспроможності стає ефективний маркетинг. 
Якщо задовольняються два базових складника конкуренто-
спроможності – виробничо-технологічний та маркетинго-

вий, – підприємство має всі підстави для подальшої реаліза-
ції конкурентного потенціалу. Спочатку це здатність залучати 
інвестиції, кваліфіковані кадри та інші ресурси.

Вже на наступному рівні забезпечення конкурентоспро-
можності важливим критерієм стає висока фінансово-еко-
номічна ефективність бізнесу. Разом із тим конкурентоспро-
можність це ще й упізнаваність продукції та підприємства 
в суспільному середовищі. Таким чином, вищий рівень цієї 
категорії передбачає управління її соціально-інтерфейсною 
компонентою.

Врешті-решт, найвищий рівень конкурентоспроможності 
досягається, коли реалізованими є всі нижчі ланки і він сто-
сується стратегічно-управлінської компоненти або, іншими 
словами, реалізації місії та цілей бізнесу, капіталізації підпри-
ємства, розширеного відтворення його виробничо-ресурсного 

Таблиця 1
Узагальнення базових теорій та аспектів дослідження конкурентоспроможності підприємства [1–20]
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А. Сміт, Д. Рікардо, Дж. Міль 
(теорія вартості) + + + +

Й. Шумпетер, Г. Гросман, 
Е. Хелпман, А. Маршалл, 
Ф. Візер, П. Самуельсон 
(неокласична та еволюційна 
теорії)

+ +

Ф. Еджворт (теорія 
корисності), Ж Ламбен 
(оєвропейська маркетингова 
школа), І. Ансофф (теорія 
стратегічного управління) 

+ + + + +

З. Варналій, П. Куцик + + +
Т. Васильців, О. Ковтун + + + + + + +
О. Кузьмін, О. Мельник + + + + + +
А. Єрмак + + + +
Ю. Пахомов, С. Ярошенко, 
Ю. Осіпов + + +

К. Еклунд, Ю. Іванов, 
М. Мескон + + + +

В. Гросул, В. Сідун + + + +
С. Девіс, Т. Решетнікова, 
В. Сімонова + + + +

Л. Донець, А. Наливайко + + +
Г. Азоєв, І. Ансофф, 
І. Піддубний +
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потенціалу як найголовніших ознак реалізації конкурентного 
потенціалу бізнесу.

Загалом теоретико-методичні засади конкурентоспромож-
ності підприємств сільського господарства об’єктивно мають 
власні особливості, які потребують ідентифікації. 

Отже, предметом подальших досліджень стане процес 
установлення інституційно-економічної специфіки функціону-
вання та забезпечення конкурентоспроможності сільськогоспо-
дарських підприємств.
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Аннотация. В статье осуществлено обобщение 
базовых теорий и аспектов исследования конкурен-
тоспособности предприятия. Предложено авторское 
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Skupeyko V.V. The essence and characteristics of 
enterprise competitiveness

Summary. The article summarizes major theories and 
aspects, dedicated to the enterprise competitiveness. The 
author presents a personal view on the essence and charac-
teristics of the term.
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competitiveness factors, competitive capabilities, compe-
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аспірант кафедри економіки та управління підприємством, 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

АДАПТИВНА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА  
ЯК ВАЖЛИВА КОМПОНЕНТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
СТРАТЕГІЧНОЇ ГНУЧКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  

В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
Анотація. У статті досліджено зв’язок між типом 

і рівнем розвитку організаційної структури підприєм-
ства та рівнем його стратегічної гнучкості. Розгляну-
то різні типи адаптивних організаційних структур, у 
тому числі й амбідексторні як найбільш перспективні, 
що дають змогу підприємству не тільки забезпечувати 
стійкість виробничої діяльності, а й реалізовувати про-
граму інвестиційного розвитку. Виділено необхідність 
розроблення та впровадження заходів щодо подолання 
підприємством організаційної ригідності та обмежен-
ня надмірної гнучкості його організаційної структури. 
Відзначено, що ступень адаптивності організаційної 
структури характеризує рівень організаційної гнучкості 
підприємства, яка визначає його організаційний потен-
ціал та є важливим чинником реалізації стратегічного 
плану.

Ключові слова: стратегічна гнучкість, організаційна 
структура, організаційна гнучкість, адаптивна структу-
ра, амбідексторна структура, організаційний потенціал.

Постановка проблеми. Сучасні економічні умови госпо-
дарювання, які характеризуються високою турбулентністю та 
посиленням кризових явищ, обмеженістю ресурсів та збіль-
шенням ризиків, стрімким розвитком технологій та прискорен-
ням процесів упровадження інновацій, змушують підприєм-
ства застосовувати нові стратегії для досягнення конкурентної 
переваги. Однією із цих стратегій є концепція стратегічної 
гнучкості.

Концепція стратегічної гнучкості дає підприємству мож-
ливість підготуватися до несприятливих обставин та забезпе-
чує адекватну реакцію на несподівані зміни для досягнення 
стійкості господарської діяльності за рахунок гнучкої струк-
тури його активів, мобільності ресурсів та адаптивної органі-
заційної структури. Одним із напрямів розвитку цієї концеп-
ції стало підвищення рівня стратегічної гнучкості за рахунок 
упровадження більш гнучких типів організаційних структур. 
Слід зазначити, що на початковому етапі адаптивні структури 
мали невелику кількість рівнів ієрархії, децентралізацію в при-
йнятті рішень, відсутність формальних правил або процедур. 
Однак із розвитком збільшилася різноманітність і розширилися 
функціональні можливості адаптивних структур, згодом вони 
отримали назву органічних. Найбільш широке застосування у 
сучасному бізнес-середовищі отримали такі адаптивні органі-
заційні структури: мережеві, проектні, бригадні і матричні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню 
питань класифікації організаційних структур підприємства, 
механізмам їх координації та шляхам забезпечення організа-
ційної гнучкості присвячено дослідження таких зарубіжних та 
вітчизняних науковців: Г. Міцберга, М. Вайсборда, М. Мескона, 

С.Б. Колодинського, Г.В. Волберди, С. Пітерса, Р. Акоффа, 
Р.А. Фатхутдінова, Н. Алексєєва, М.В. Грачова, О. Вільямсона 
та ін. У цих дослідженнях було напрацьовано диференціацію за 
типами організаційних структур, розроблено моделі організа-
ційних систем управління підприємством, визначено принципи 
побудови гнучких організаційних структур. Слід зазначити, 
що, незважаючи на велику кількість досліджень за даною тема-
тикою, питання кореляції між типом організаційної структури 
підприємства та рівнем його стратегічної гнучкості потребують 
систематизації і подальшого опрацювання.

Мета статті полягає у дослідженні сучасних питань щодо 
впливу типу та розвитку організаційних структур на рівень 
стратегічної гнучкості підприємства, визначенні шляхів подо-
лання організаційної ригідності та обмеження надмірної гнуч-
кості для забезпечення стійкості підприємства в умовах іннова-
ційного розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасній 
економічній науці набули поширення два підходи до визна-
чення шляхів забезпечення стратегічної гнучкості підприєм-
ства та його адаптації до змін умов господарювання. Перший 
заснований на дослідженні стратегії та передбачає, що дина-
мічні можливості, здатність підприємства переконфігурувати 
активи і наявні можливості забезпечують довгострокову кон-
курентну перевагу. Другий, заснований на організаційному 
дизайні, стверджує, що амбідексторність, здатність підприєм-
ства одночасно створювати інновації та їх упроваджувати, дає 
йому змогу адаптуватися з плином часу. Отже, другий підхід 
акцентує увагу на рівень гнучкості організаційної структури 
підприємства, що визначається її типом та розвитком зв’язків 
між її елементами.

Збільшена ринкова невизначеність і ускладнення техноло-
гічного і виробничого процесів зумовили підвищення значи-
мості якості структури управління. На організаційному рівні 
це означає пошук більшої гнучкості організаційних структур, 
наприклад через децентралізацію і створення складних адап-
тивних та амбідексторних структур.

Слід зазначити, що різні типи організаційних структур під-
приємства забезпечують різний рівень гнучкості. Чим складніша 
конфігурація організаційної структури, чим більше горизон-
тальних зв’язків між її елементами та ширше диверсифікація 
компетенцій і функціонала персоналу, тим більшу гнучкість має 
підприємство. Залежність рівня гнучкості підприємства від типу 
його організаційної структури наведено на рис. 1.

Сучасні наукові дослідження гнучкості організаційних 
структур відзначають її пріоритетне значення у забезпеченні 
стратегічної гнучкості підприємства.

Так, наприклад, Гілберт розрізняє жорсткість ресурсів і 
організаційну жорсткість підприємства. Причому жорсткість 
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ресурсів визначається, як нездатність змі-
нити використовувані ресурси. Тоді як орга-
нізаційна жорсткість – це нездатність змінити 
організаційні процеси, необхідні для викори-
стання цих ресурсів. Провівши дослідження 
з організаційної адаптації, він виявив ціка-
вий парадокс, що у багатьох підприємств, 
які потерпіли організаційну невдачу, були 
необхідні ресурси і технології. Тобто дані 
підприємства інвестували в диверсифікацію 
ресурсів, однак відсутність організаційної 
гнучкості звела нанівець їх зусилля [1].

Хетч і Цвейг звернули увагу на підхід, 
що визначає можливості забезпечення стра-
тегічної гнучкості залежно від розмірів під-
приємства і рівня розвитку його організацій-
ної структури. Вони підкреслили переваги 
гнучкості невеликих підприємств, а саме 
відсутність жорстко формалізованих систем 
і процесів, які призводять до скорочення 
часу, необхідного для прийняття рішень та 
їх упровадження. Швидкість реалізації змін 
є основною конкурентною перевагою неве-
ликих підприємств. Однак із розвитком під-
приємства і зростанням його організаційної 
структури відсутність жорстких і формалі-
зованих правил стає перешкодою для ефек-
тивності діяльності [2].

Подібного підходу дотримується і К. Хар-
риган. Вона зазначила успадковану від мину-
лої успішної діяльності підприємства жор-
сткість витрат, ресурсних обмежень, позицій 
на ринку й у тому числі жорсткість органі-
заційної структури, або організаційну ригідність. Підприєм-
ство, захищаючи свої стратегічні позиції на ринку, створює 
тим самим бар'єри, які за виникнення необхідності адаптації 
роблять підприємство жорстким [3].

Ще одним поглядом на шляхи підвищення організаційної 
гнучкості підприємства є зміна організаційної структури про-
екту залежно від фази його життєвого циклу [4]. У даному разі 
з'являється можливість адаптувати організаційну структуру не 
тільки до етапу проходження проекту, а й до зовнішніх умов, 
тим самим забезпечуючи стратегічну гнучкість підприємства.

Залежність ефективності типу організаційної структури 
підприємства від швидкості змін навколишнього середовища 
дослідив М.Х. Мескон. Він відзначив, що в умовах мінливого 
середовища найбільш ефективні органічні типи структур, 
тоді як за стабільної ситуації більш актуальні механістичні 
(жорсткі) структури. Однак зазвичай реальні структури під-
приємств мають ознаки як механістичних, так і органічних 
структур у різних співвідношеннях. Так, поширеним явищем є 
підприємства, в яких різні підрозділи мають різні типи струк-
тур. Наприклад, у виробничих підрозділах використовуються 
механістичні структури, а в науково-дослідних – органічні [5]. 
Такі змішані типи організаційних структур набули широкого 
застосування у сучасних підприємств й отримали назву амбі-
дексторних.

Отже, слід відзначити інноваційний складник під час роз-
гляду гнучких організаційних структур підприємства. Здат-
ність підприємства створювати інновації нерідко називають 
ключовим фактором успіху, що забезпечує стратегічне лідер-

ство та конкурентну перевагу. Це пов'язано з тим, що інновації 
можуть призводити до появи нових продуктів, які краще задо-
вольняють потреби клієнтів, можуть поліпшити якість існую-
чих продуктів або можуть знизити витрати на їх виготовлення.

Як правило, підприємство спеціалізується або на дослі-
дженнях, або на їх використанні у виробництві. Причому 
залежно від спеціалізації підприємство вимагає різного набору 
організаційних структур і процесів. Однак організаційна гнуч-
кість, надаючи більш гнучкі процеси і структуру, дає можли-
вість підприємству успішно розвивати ці два напрями, оскільки 
мінімізує протиріччя між організаційними структурами даних 
спеціалізацій. У цьому сенсі стратегічна гнучкість дає змогу 
підприємству отримати конкурентну перевагу в інноваціях та 
нових технологіях, базуючись на наявних компетенціях.

Організаційні структури, що застосовуються на виробни-
цтві та в дослідженнях, різні і слабо сумісні. Проте підпри-
ємству необхідно розвивати обидва напрями для досягнення 
успіху в короткостроковій перспективі та забезпечення кон-
курентоспроможності в майбутньому, інакше воно потрапляє 
або в «пастку компетенцій», в якій успіх веде до повторення, 
а виробництво витісняє дослідження, або в «пастку невдач», 
в якій недосвідченість призводить до невдачі і постійного 
пошуку альтернатив, при цьому дослідження витісняють 
виробництво [6].

Властивість двобічної організаційної структури підприєм-
ства, здатної створювати інновації та впроваджувати їх, отримало 
назву «амбідекстрія». Основне питання в пріоритетах, що стоїть 
перед керівництвом такого підприємства, полягає у тому, щоб 
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Проектна організаційна структура 

Багатовимірна організаційна структура 

Мережева організаційна структура 

Максимально жорстка структура 

Максимально гнучка структура 

Оптимальна структура 

Рис. 1. Залежність рівня гнучкості підприємства  
від типу його організаційної структури

Джерело: розроблено автором
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забезпечити необхідний баланс інвестицій у діюче виробництво 
для забезпечення поточної життєдіяльності і створення інновацій, 
для забезпечення його майбутньої життєдіяльності [7].

Таким чином, стратегічна перспектива полягає у тому, що 
для досягнення довгострокового успіху компанії повинні воло-
діти не тільки функціональними можливостями і компетен-
цією, щоб конкурувати на наявних ринках, а й умінням рекомбі-
нувати і переконфігурувати активи та організаційні структури 
для адаптації до нових ринкових умов. Приклад амбідексторної 
структури підприємства наведено на рис. 2.

Слід зазначити, що підприємства, що володіють такою дина-
мічною здатністю, як організаційна амбідексторність, мають 
більше можливостей для адаптації до змін навколишнього сере-
довища і так само мають стратегічні напрацювання та компетен-
ції в перспективних інноваційних технологіях. Таким чином, в 
організаційному плані динамічні здатності лежать в основі мож-
ливості підприємства бути амбівалентним, тобто конкурувати 
одночасно на зрілих ринках та ринках, що розвиваються.

Отже, даний тип гнучкості характеризує можливості під-
приємства щодо використання сучасних технологій реструкту-
ризації та реорганізації, побудови адаптивних структур управ-
ління, створення стратегічних альянсів, а також формування 
мереж у відповідь управлінським викликам для забезпечення 
підприємству достатньої організаційної гнучкості і стійкої кон-
курентної переваги.

Таким чином, здатність підприємств зберігати стратегічну 
гнучкість із плином часу в умовах безлічі несподіваних змін 
сама по собі може стати джерелом конкурентної переваги. 
Однак подолання організаційної ригідності і інерційності під-
приємства є необхідною умовою для забезпечення стратегічної 
гнучкості, при цьому минулі стратегічні рішення можуть стати 
перешкодою для реалізації нової адаптивної стратегії.

Відповідно до складності організаційної структури підпри-
ємства та її взаємодії з факторами навколишнього середовища, 
необхідно відзначити, що з часом у даній структурі виникають 
жорсткість та інерційність. Це призводить до того, що під-

приємства починають застосовувати все більш економічно не 
ефективні стратегії, що призводить до подальшого збільшення 
жорсткості. Таким чином, ця стратегічна жорсткість може бути 
віднесена до самовідтворюючих процесів.

Оскільки механізм самовідтворення, або ж, іншими сло-
вами, механізм позитивного зворотного зв'язку, передбачає 
сильні інерційні сили, які можуть бути пояснені залежністю 
від траєкторії розвитку,  його можна визначити за допомогою 
таких показників, як стратегічна спадкоємність підприємства, 
динамічні ринкові умови і неефективність. При цьому страте-
гічна спадкоємність підприємства характеризується безперерв-
ним із плином часу стратегічним розвитком і стійкою організа-
ційною структурою.

Так, Н.Г. Афанасенкова зазначає, що під час розроблення 
стратегії розвитку підприємства головне – визначити, які пара-
метри його організаційної структури є принциповими, тобто 
жорсткими, а які – гнучкими, такими що підлаштовуються під 
мінливу ситуацію [8].

Як зазначив Х.В. Волберда, якщо керівництво підприєм-
ства намагається підвищити сукупну гнучкість за межі органі-
заційних умов, то його керованість буде зменшуватися [9]. Щоб 
запобігти цьому, необхідно обмежити ступінь гнучкості, розро-
бивши певні варіанти керуючих рішень у рамках стратегічного 
плану підприємства [10]. Таким чином, організаційна гнучкість 
не може бути самоціллю, оскільки за безлічі управлінських 
рішень для забезпечення виконання великої кількості операцій 
і завдань, за високої динаміки змін навколишнього середовища 
підприємство може зіткнутися з проблемою дезорганізації і 
втрати керованості. З іншого боку, результативність іннова-
ційної діяльності на підприємстві багато в чому залежить від 
ефективності системи управління, передусім від збалансовано-
сті всіх підсистем управління фінансами, управління персона-
лом, виробництвом, технічною та технологічною підготовкою 
виробництва та ін. [11].

Отже, абсолютна гнучкість не може бути самоціллю для 
підприємства. Точніше навпаки, певна ступінь гнучкості в 

Рис. 2. Амбідексторна структура підприємства
 Джерело: розроблено автором
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позначених напрямах сприяє підвищенню адаптивності та стій-
кості підприємства за несподіваних різких змін середовища, 
а жорсткість визначає спадкоємність і безперервність його 
розвитку. Таким чином, збалансоване раціональне поєднання 
гнучкості і жорсткості є інструментом для досягнення страте-
гічних цілей підприємства.

Слід зазначити, що організаційна структура управління 
характеризується консервативністю і часті структурні зміни 
можуть призвести до втрати керованості підприємством. Отже, 
необхідна наявність певних обмежень ступеня організаційної 
гнучкості всієї структури під час забезпечення адаптивності 
її елементів для своєчасного та ефективного реагування на 
несподівані зовнішні зміни.

Для впровадження ефективних змін і формування умов 
розвитку підприємствам необхідно підвищити рівень організа-
ційної гнучкості, яка є властивістю організаційного потенціалу 
підприємства. Як і будь-який інший ресурс, організаційний 
потенціал за ефективного використання може бути джерелом 
доданої вартості, ця ж якість відноситься і до організаційної 
гнучкості підприємства.

Висновки. Аналіз наукових досліджень показав, що для 
досягнення довгострокового успіху підприємства повинні 
володіти не тільки функціональними можливостями і ком-
петенцією, а й умінням рекомбінувати і переконфігурувати 
активи та організаційні структури для адаптації до мінливих 
ринкових умов.

Упровадження адаптивної організаційної структури дає 
можливість підприємству активно інвестувати в інноваційні 
дослідження і розвиток та забезпечувати стабільне функціону-
вання в мінливих умовах господарської діяльності. Найбільш 
перспективними структурами, які забезпечують цю можли-
вість, є амбідексторні структури. Ступінь гнучкості організа-
ційної структури підприємства характеризується рівнем його 
організаційної гнучкості.

Відповідно, організаційна гнучкість підприємства харак-
теризує його здатність до адаптації і відповідності мінливим 
вимогам ринку. При цьому вона є частиною стратегічної 
гнучкості і відноситься до внутрішньої гнучкості підпри-
ємства. Водночас надмірна гнучкість може призвести до 
втрати керованості, тому підприємству необхідна наявність 
певних обмежень ступеня організаційної гнучкості. Даний 
вид гнучкості нерозривно пов'язаний із кадровим потенціа-
лом підприємства й ефективно реалізується тільки в рамках 
стратегічного плану. 

Перспективою подальших досліджень є розроблення мето-
дології оцінки рівня організаційної гнучкості в контексті її 
впливу на забезпечення стратегічної гнучкості підприємства.
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Станинов С.Б. Адаптивная организационная 
структура как важная компонента обеспечения 
стратегической гибкости предприятия в условиях  
инновационного развития

Аннотация. В статье исследована связь между ти-
пом и уровнем развития организационной структуры 
предприятия и уровнем его стратегической гибкости. 
Рассмотрены различные типы адаптивных организа-
ционных структур, в том числе и амбидексторные как 
наиболее перспективные, позволяющие предприятию 
не только обеспечивать устойчивую производственную 
деятельность, но и реализовывать программу инвести-
ционного развития. Выделена необходимость разра-
ботки и внедрения мероприятий по преодолению пред-
приятием организационной ригидности и ограничения 
чрезмерной гибкости его организационной структуры. 
Отмечено, что степень адаптивности организационной 
структуры характеризует уровень организационной 
гибкости предприятия, определяет его организацион-
ный потенциал и является важным фактором реализа-
ции стратегического плана.

Ключевые слова: стратегическая гибкость, орга-
низационная структура, организационная гибкость, 
адаптивная структура, амбидексторная структура, орга-
низационный потенциал.

Staninov S.B. Adaptive organizational structure, 
as of the important component to ensure strategic 
flexibility of the enterprise in the conditions of innovation 
development

Summary. The article examined the relationship be-
tween the type and level of development of the organiza-
tional structure of the enterprise and the level of its strategic 
flexibility. Various types of adaptive organizational structures 
were considered, including ambidexterity, as the most prom-
ising, allowing the enterprise not only to provide sustainable 
production activities, but also to implement an investment 
development program. The necessity of elaboration and im-
plementation of measures for overcoming the organizational 
rigidity of the enterprise and limiting the excessive flexibil-
ity of its organizational structure is highlighted. It is noted 
that the degree of adaptability of the organizational structure 
characterizes the level of organizational flexibility of the en-
terprise, determines its organizational potential and is an im-
portant factor in the implementation of the strategy.

Keywords: strategic flexibility, organizational struc-
ture, organizational flexibility, adaptive structure, ambidex-
terity, organizational potential.
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цій розвитку мереж АЗС. Розроблено економіко-матема-
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основних операторів роздрібних мереж АЗС в Україні.

Ключові слова: ринок нафтопродуктів, мережа 
АЗС, економіко-математична модель, фінансові показ-
ники, прогнозування.

Постановка проблеми. Нафтогазова галузь є базовою для 
зростання економіки будь-якої країни. Залучення іноземних 
інвесторів буде сприяти також розвитку сервісних компаній, 
підприємств трубної галузі, промислового будівництва та ін. 
Створення нових робочих місць збільшить надходження від 
податків до регіональних бюджетів. Ринок нафтопродуктів 
відіграє значну роль у розвитку національної економіки Укра-
їни. Одним із пріоритетних напрямів розвитку є диверсифіка-
ція шляхів постачання нафтопродуктів для забезпечення енер-
гетичної безпеки держави. Оскільки в силу різних обставин 
цей ринок у нашій країні є специфічним, важливо розробити 
економіко-математичні моделі прогнозування основних фінан-
сових показників операторів роздрібних мереж автозаправних 
станцій (АЗС). Отже, завдання моделювання на майбутній 
період основних фінансових показників компаній, що працю-
ють на ринку нафтопродуктів, є актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато вчених у 
наукових роботах досліджували перспективи розвитку нафто-
газової галузі та ринку нафтопродуктів в Україні. У статті [1] 
наведено результати аналізу сучасного стану та тенденцій роз-
витку ринку нафтопродуктів країни. Наукову працю [2] при-
свячено дослідженню ринку пально-мастильних матеріалів 
(ПММ) та трансформацій, що відбулися на ньому в останні 
роки під впливом факторів макро- і мікросередовища. Робота 
[3] містить опис механізму формування роздрібної ціни на 
ринку нафтопродуктів в Україні та модель поведінки роздріб-
ної мережі АЗС. Метою статті [4] є проведення аналізу сис-
теми взаємного впливу вітчизняного ринку автомобільного 
пального і галузей національної економіки та побудова моделі 
ефективних міжгалузевих зв’язків в економіці країни. У праці 
[5] проаналізовано конкурентне середовище на ринку світлих 
нафтопродуктів та обґрунтовано першочергові моделі для 
регулювання та збалансування ринку. Пріоритети зміцнення 
енергетичної безпеки в галузі, а також модель інтерактивної 
модернізації галузі запропоновано в роботі [6]. Огляд основних 
статистичних понять, моделей дослідження масивів статистич-

них даних, а також принципів використання методів прогнозу-
вання під час обґрунтування управлінських рішень виконано в 
книзі [7]. Основні методи прогнозування та приклади практич-
ного застосування для розв’язання економічних задач за допо-
могою математичних моделей наведено в праці [8]. Практичне 
застосування середовища Microsoft Excel для розв’язування 
задач економіки й управління представлено у [9].

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Разом із тим динамічні зміни на ринку нафтопродук-
тів потребують дослідження для оцінки перспектив розвитку 
галузі з урахуванням нових даних.

Мета статті полягає у розробленні економіко-математич-
ної моделі для прогнозування основних фінансових показників 
операторів роздрібних мереж АЗС в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ринок нафто-
продуктів відіграє важливу роль, адже від цін на ПММ залежать 
конкурентоспроможність і, як наслідок, економічне зростання 
України, тому необхідно забезпечити ефективне управління 
паливно-енергетичним комплексом. На динаміку розвитку 
ринку нафтопродуктів країни впливають різні чинники, серед 
яких можна виділити: перероблення сировини, транспорту-
вання нафтопродуктів, роздрібні мережі АЗС, супутній бізнес. 
Дані про баланс пального країни на 2017 р. наведено на діа-
грамі (рис. 1).

Після аналізу статистичних даних можна відзначити, 
що майже половину необхідного пального для країни ста-
новить імпорт із Білорусі. На ринку майже 35% бензину та 
12% дизельного пального виробництва Кременчуцького НПЗ. 
Також значні обсяги дизельного пального (21%) становлять 
поставки нафтопродуктопроводом. У інших постачальників 
палива частки ринку в межах 1–8%. Різке падіння цін на нафту 
в 2014–2015 рр. супроводжувалося збільшенням маржі переро-
блення, тому що ціни на нафтопродукти теж зменшилися, але 
не набагато.

В Україні із семи НПЗ працюють тільки два: Кременчуць-
кий НПЗ «Укртатнафта» та Шебелинський газопереробний 
завод (ГПЗ) «Укргазвидобування». Для вітчизняних перероб-
ників ситуація поліпшилися за рахунок того, що ціна на про-
дукцію встановлюється за паритетом з імпортом. Їхня частка 
на паливному ринку в останні роки збільшилася до 21%, і 
потенційно вони здатні збільшити її ще вдвічі, тобто забезпе-
чувати майже половину потреб країни в моторному паливі. 
Обсяги перероблення нафти у І півріччі 2017 р. збільшилися на 
8% – до 1,35 млн. т за рахунок того, що Кременчуцький НПЗ 
поновив імпорт азербайджанської нафти, а Шебелинський 
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ГПЗ збільшив обсяги імпорту сиро-
вини з Казахстану. Завдяки технічній 
модернізації обладнання на Кремен-
чуцькому НПЗ змогли забезпечити 
якість продукції за стандартом Євро-
5. Завод зараз забезпечує паливом 
мережу автозаправних комплексів 
(АЗК) групи «Приват», що склада-
ється з 1 600 станцій (25% ринку). 
Але за збільшення обсягів вироб-
ництва з’явиться надлишок паль-
ного, адже в останні роки роздрібні 
продажі зменшилися на 25–30%, а 
кількість імпортерів збільшилася. 
У 2016 р. Шебелинський ГПЗ теж роз-
почав виробництво пального за стан-
дартом Євро-5. У цього заводу голов-
ною проблемою є нестача сировини 
з-за недостатнього рівня видобутку 
нафти компанією «Укргазвидобу-
вання», тому ГПЗ вимушений шукати 
постачальників нафти за кордоном, 
наприклад в Азербайджані та Ірані. 
Цього року завод переробить понад 
500 тис. т нафти, а в наступному пла-
нує збільшити обсяги перероблення 
ще на 5%. Шанси на відновлення 
роботи інших НПЗ близькі до нуля. 
Разом із тим потрібно відзначити, 
що потужностей двох діючих заводів 
цілком достатньо для забезпечення 
країни пальним вітчизняного вироб-
ництва мінімум на 50%.

Найбільша відмінність паливного 
ринку України від інших країн СНД 
є диверсифікована система поста-
вок нафтопродуктів. У забезпеченні 
нафтопродуктами беруть участь два 
десятки нафтопереробних заводів 
(НПЗ) із десяти країн. Паливо тран-
спортується в країну залізничним, 
морським і автомобільним тран-
спортом. У травні 2016 р. поновив 
роботу нафтопродуктопровід «Прикарпатзахідтранс». За цим 
маршрутом відбувається імпорт дизельного палива, що ще 
більше загострило конкуренцію на ринку. Якщо до початку 
роботи трубопроводу надбавка до ціни на дизпаливо становила 
25–30 дол. за 1 т, то за рік вона зменшилася до 15–17 дол. Таким 
чином, до кінця року очікується зниження цін за рахунок збіль-
шення пропозиції пального.

Запуском нафтопродуктопроводу держава стимулює конку-
ренцію на гуртовому ринку і, як наслідок, зниження роздрібних 
цін. Також можна зменшити портові збори до рівня європей-
ських та збільшити привабливість морських поставок. Отже, 
розвиток усіх можливих напрямів постачання створить ще 
більш диверсифіковану систему забезпечення нафтопродук-
тами, яка до мінімуму знизить можливі проблеми з паливом у 
будь-яких непередбачуваних ситуаціях.

Збільшення поставок морським шляхом є головним 
інструментом диверсифікації. Географічно трейдінг морським 
шляхом локалізований приморськими регіонами, але окремі 

поставки річкою здійснюються до Запоріжжя і Дніпра. Головна 
особливість морського імпорту пального – це активна робота 
невеликих перевалочних комплексів у малих портах країни. 
Це пояснюється нижчими тарифами та оперативністю розван-
таження невеликих суден із вантажопідйомністю 1–3 тис. т. 
Головними клієнтами на цей ресурс є аграрії Півдня України. 
Можна також зазначити, що загальний обсяг перевалки нафто-
продуктів у 2017 р. збільшиться. Отже, морський шлях страхує 
від несподіваних ситуацій, які можуть виникнути в результаті 
дій традиційних постачальників Білорусі та РФ.

Можна зазначити, що роздрібні мережі за чотири роки (з 
2013 р.) втратили до 44% продажів бензинів та дизпального. 
Тільки збільшення вдвічі приросту реалізації автогазу частково 
компенсувало це падіння. За даними [10] можна виділити сім 
найбільших мереж за обсягами реалізації пального. Порів-
няння даних І півріччя 2013 і 2017 рр. подано на рис. 2.

У мережі «Приват» протягом 2016–2017 рр. реконструйо-
вано п’ять комплексів ANP. Компанія запропонувала новий 

 

 

Рис. 1. Баланс пального в Україні в 2017 р. [10]

Рис. 2. Рейтинг мереж АЗС за обсягами продажів, 2013 і 2017 рр. [10]
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формат АЗК, де є велика крамниця з непоганим асортимен-
том товарів, автомийка і кафе. Але сервіс на сучасній інфра-
структурі АЗК ще недостатній. У підсумку – втрати роздрібних 
продажів на 31% за чотири роки. Мережа «ОККО» цього року 
перевела всі маркети біля АЗК на нову систему постачання, і 
тепер за асортиментом вони не поступаються продуктовим 
супермаркетам. Також компанія першою відкрила сучасний 
ресторан на шосе Київ – Одеса в липні 2017 р., але всі здійснені 
новації не врятували компанію від зменшення продажів (–40% 
порівняно з 2013 р.).

Друга за розмірами мережа теж помітно зменшила обсяги 
реалізації пального. Компанія WOG пропонує рекордні 
знижки, акції з розіграшом квартири, але ці заходи не дають 
відчутного позитивного ефекту. Наявність відчутних фінан-
сових проблем підтверджується фактом оголошення у кінці 
2016 р. продажу 32 АЗС мережі, які були в заставі банка. 
Як наслідок – 33% роздрібних продажів пального. Компанія 
«АМІС» здійснила ребрендінг і за І півріччя 2017 р. збіль-
шила обсяги реалізації палива на 17%. Таким чином, оператор 
повернувся на четверте місце, але за чотири роки втрачено 
59%. Зараз мережа готується до реалізації стратегії розвитку, 
яка передбачає принципову перебудову формату станцій. 
Мережа «БРСМ-Нафта» працює у складних умовах, у кінці 
минулого року Генеральна прокуратура зупинила роботу 
95 станцій компанії. Але в квітні цього року всі АЗК відно-
вили роботу. Роздрібні продажі зменшилися на 41%. Компанія 
KLO в 2016 р. стала титульним спонсором футбольного клубу 
«Динамо». Це посилило позиції бренду в столиці. Також ця 
мережа використовує альтернативну енергетику на власних 
об’єктах. Це теж позитивно впливає на імідж, але –45% порів-
няно з 2013 р.

Розмір інвестицій азербайджанської компанії SOCAR ста-
новив 280 млн. дол. Вона вкладає кошти в нафтобази, тран-
спорт та АЗК. Реалізація пального збільшилася за чотири роки 
на 11%. Також вона суттєво підвищила рівень сервісу, запро-
понувавши багато нових послуг (від зарядки мобільного теле-
фону до стейк-ресторану).

Перший ресторан в одній з українських мереж з’явився 
десять років тому. Зараз більшість операторів паливного ринку 
змагається за гастрономічне домінування. Ініціатором ресто-
ранного руху була компанія «ОККО». У кінці 2015 р. цей опе-
ратор відкрив ресторан азіатської кухні Meiwei на АЗК, а цього 
року такого типу ресторан планує відкрити у центрі Києва. 
Компанія є лідером за кількістю ресторанів (понад 40) в Укра-
їні. У базовій концепції мережі A la minute головний акцент 
зроблено на швидкість обслуговування (введено ліміт – 15 хв.), 
а також на страви європейської кухні.

У 2015–2016 рр. у мережі WOG відкрилися нові концепту-
альні кафе на АЗК, а також вона вперше побудувала заклад гро-
мадського харчування поза межами станції. У 2017 р. експансія 
помітно зменшила темп, але мережа має найсильніший бренд 
кави. Азербайджанський оператор SOCAR працює в Україні 
з 2010 р. і постійно підвищує рівень візуального оформлення 
та сервісу на власних АЗК. Найбільш успішними є ресторани 
мережі в Києві.

За п’ять років разом із відчутним падінням продажів 
пального обсяги споживання автогазу збільшилися вдвічі. Це 
автоматично сприяло розвитку відповідної інфраструктури. 
За обсягами продажів за п’ять місяців цього року вперше 
пропан-бутан (1 130 млн. т) випередив бензин (931 млн. т) 
і ненабагато відстав від дизпального (1 490 млн. т). За І пів-

річчя 2017 р. споживання пропан-бутану збільшилося на 13%. 
Найбільший приріст реалізації забезпечує транспорт. Можна 
відзначити, що збільшення популярності цього виду пального 
обернено пропорційно доходам населення. Основними імпор-
терами є РФ і Білорусь.

Зараз попит на нафту ще значний (автотранспорт спожи-
ває 65%), але в майбутньому тенденції можуть змінитися. 
У 2016 р. кількість електромобілів перевищила 2 млн. од. Це 
сприяло зниженню споживання нафти на 28 тис. бар. за добу, 
або на 0,03% (за даними агентства Bloomberg). Згідно з про-
гнозом World Energy Outlook 2016, до 2025 р. кількість елек-
тромобілів у світі досягне 30 млн., а в 2040 р. – 150 млн. од. Це 
зменшить споживання нафти на 2,1 млн. бар., що перевищить 
обсяги добування такою країною, як Норвегія. Використання 
електромобілів дає найбільший економічний ефект під час 
використання для поштових перевезень, швидкої доставки або 
в таксі. Збільшення автопарку потребує прискореного розвитку 
відповідної інфраструктури – мереж станцій швидкої зарядки 
електромобілів та ін.

Отже, під час реформування економіки зростає попит на 
розроблення економіко-математичних моделей для прогнозу-
вання основних фінансових показників для різних рівнів управ-
ління для обґрунтування прийняття рішень. Прогнозування 
дає можливість розкрити стійкі тенденції або суттєві зміни в 
соціально-економічних процесах, оцінити їх імовірність для 
майбутнього планового періоду, виявити можливі альтерна-
тивні варіанти, накопичити науковий та емпіричний матеріал 
для обґрунтування вибору тієї чи іншої концепції розвитку або 
планового рішення. Тобто для прогнозування потрібно вибрати 
такий метод, що буде відповідати реальній ситуації та базува-
тися на відповідних статистичних даних. Також можна відзна-
чити, що статистично складні або комплексні методи прогнозу-
вання не дають обов’язково більш точних прогнозів порівняно 
з більш простими методами.

Розвиток комп’ютерних технологій надає можливість 
більш активного використання кількісних моделей прогнозу-
вання. У цих моделях є можливість для систематичних змін та 
вдосконалення. Отже, кількісна модель може містити велику 
кількість параметрів, що адекватно відображають реальну 
економічну ситуацію. Такі моделі застосовуються на практиці 
під час розроблення короткотермінових та середньострокових 
прогнозів для ситуацій, що часто повторюються й для яких 
є відповідні статистичні дані. Моделі часових рядів можна 
використати для прогнозування екстраполяції значень окре-
мої змінної на основі статистичних даних за минулий часовий 
період, тобто ця модель продовжує відомі значення змінної на 
майбутній період.

Методи усереднення дають змогу побудувати прогнози 
за середніми значеннями минулих спостережень. У методі 
простого експоненціального згладжування використовується 
зважене (експоненціально) ковзне середнє всіх значень попе-
редніх спостережень. Метою такого підходу є оцінка поточ-
ного стану, результати якої визначать усі наступні прогнози. 
Тобто усереднюються (згладжуються) часові ряди минулих 
спостережень у спадному (експоненціально) напрямі. Таким 
чином, більш пізнім подіям надається більша вага: остання 
подія – вагою буде константа згладжування (постійна величина)  
α (0 < α < 1), для попередньої – (1-α), далі (1-α)2 і т. д. Нехай 
відомі значення часового ряду для минулих t моментів часу. 
Тоді оцінка Y*

t+1 для майбутнього періоду t+1 обчислюється так:
Y Y Y Yt t t t� � �� � � � � �1 1

2
21 1* ( ) ( ) ...� � � � � ,      (1)
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де Y*
t+1 – значення прогнозу на майбутній період;

α – константа згладжування;
Yt – спостереження величини за поточний період t;
Y*

t – попередній згладжений прогноз величини Yt на період t.
У формулі (1) коефіцієнти Yt, Yt-1, Yt-2 поступово зменшу-

ються, таким чином, надається більша вага останнім (за часом) 
даним. Цю формулу можна записати так:
Y Y Y Y Y Yt t t t t t� � �� � � � � � � � �1 1 21 1 1* *( )( ( ) ...) ( )� � � � � � � . (2)

Новий прогноз – зважене середнє останнього спосте-
реження й попереднього прогнозу. Таким чином, значення 
Y*

t+1 можна розраховувати рекурентно за відомими значен-
нями останніх спостережень Yt та останнього прогнозу Y*

t. 
Щоб проілюструвати зміст константи α в (2), його потрібно 
переписати так:

Y Y Y Yt t t t� � � �1
* * *( )� .                            (3)

Аналіз формули (3) показує, що експоненціальне згладжу-
вання є попереднім прогнозом (Y*

t) з уточненням у вигляді 
добутку α на помилку останнього прогнозу (Yt –Y*

t). Ця про-
цедура передбачає можливість постійного перегляду резуль-
татів прогнозування з урахуванням останніх подій. Постійна 
згладжування α є фактором зважування. Її реальне значення 
визначається тим, якою мірою поточне спостереження повинне 
впливати на прогнозовану величину. Тобто можна представити 
Y*

t як зважене середнє значення всіх минулих спостережень 
із ваговими коефіцієнтами, що спадають (експоненціально) з 
певною швидкістю. Отже, для короткотермінового прогнозу 
(1 рік) на базі стаціонарних даних можна використати метод 
експоненціального згладжування та побудувати лінію тренду. 
За вибраними методами були побудовані економіко-матема-
тичні моделі прогнозування основних фінансових показників 
для вдосконалення системи планування операторів найбільших 
роздрібних мереж АЗС в Україні.

Спочатку з єдиного масиву даних про фінансову звітність 
близько 20 тис. емітентів фондового ринку країни [11] було 
здійснено вибірку статистичних даних за сім років щодо 
чистого доходу, собівартості реалізації та інших операційних 

доходів для двох компаній – «OKKO» і WOG. Також у роз-
робленій моделі враховано середньорічний показник інфля-
ції за даними таблиці з [12]. Аналіз статистичних даних за 
2010–2016 рр. показав відсутність тренду. Коливання фак-
тичних значень показників можна пояснити великою кіль-
кістю внутрішніх факторів, а також зовнішніх чинників, які 
впливали на ринок нафтопродуктів. Після проведеного дослі-
дження найбільш оптимальним початковим значенням для 
експоненціального згладжування обрано значення на початку 
часового ряду. Оцінку оптимального значення α виконано за 
допомогою надбудови «Поиск решения» Microsoft Excel. Щоб 
отримати швидку реакцію на зміни в спектрі спостережень, 
використовуються великі значення α. Результати економі-
ко-математичного моделювання чистого доходу для двох ком-
паній наведено на рис. 3 і 4.

Виконано порівняння результатів розрахунку прогнозів 
за різними методами. Аналізуючи отримані дані, можна від-
значити, що компанія «ОККО», незважаючи на деяке змен-
шення чистого доходу за 2016 р., цього року здатна показати 
результат не гірше 2015 р. (з урахуванням індексу інфляції до 
базового 2012 р.). Результати роботи мережі АЗС WOG протя-
гом останніх трьох років свідчать про поступове погіршення 
фінансового стану компанії. Наведені факти щодо продажу 
частини АЗС не дають підстав для оптимістичного прогнозу. 
Цього року чистий дохід очікується значно менше 100 тис. грн. 
Подібні розрахунки можна виконати й для інших фінансових 
показників основних компаній, що працюють на ринку.

Висновки. Таким чином, ринок нафтопродуктів потребує 
збільшення обсягів добування власної сировини для подаль-
шого перероблення на вітчизняних НПЗ, а також уведення 
нових потужностей із виробництва бензину й дизельного паль-
ного, які відповідають європейським стандартам якості. Також 
доцільно зменшити залежність від одного постачальника шля-
хом диверсифікації. Необхідно розвивати супутній бізнес – 
відкривати автомийки, кафе, крамниці. Запропоновані еконо-
міко-математичні моделі прогнозування основних фінансових 
показників забезпечують можливість постійного оновлення 

 
Рис. 3. Розрахунок чистого доходу мережі АЗС WOG на 2017 р.
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Рис. 4. Розрахунок чистого доходу мережі АЗС «ОККО» на 2017 р.

розробленої моделі за рахунок нових даних. Оскільки тенденції 
розвитку основних компаній на ринку нафтопродуктів у цілому 
співпадають, запропонований підхід можна використати для 
моделювання фінансових показників усіх операторів роздріб-
них мереж АЗС в Україні.

Використання моделювання для обґрунтування управлін-
ських рішень підвищить конкурентоспроможність та фінансову 
стійкість вітчизняних компаній. Також можна зазначити, що 
введення державою прозорих правил роботи на цьому ринку 
збільшить кількість операторів АЗС і, як наслідок, підвищить 
сервіс та якість обслуговування клієнтів.
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Прогнозирование финансовых показателей наиболь-
ших операторов рынка нефтепродуктов в стране

Аннотация. В статье исследуется рынок нефте-
продуктов в стране. Выполнен анализ современного 
состояния и тенденций развития сетей АЗС. Разрабо-
таны экономико-математические модели для прогнози-
рования финансовых показателей основных операторов 
розничных сетей АЗС в Украине.
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Forecasting financial indicators of the largest operators 
of the market of petroleum products in the country 

Summary. The article examines the oil market of the 
country. The analysis of the modern state and tendencies of 
development of filling stations. Developed economic-math-
ematical model for predicting the financial performance of 
the main operators of retail networks of filling stations in 
Ukraine.
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КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 
ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація. У статті наголошено на важливості кон-
трольних заходів як важливого інструменту системи 
управління фінансовими результатами. Розглянуто 
види контролю у системі управління фінансовими ре-
зультатами, наведено структурні елементи фінансового 
результату операційної діяльності сільськогосподар-
ських підприємств. Окреслено аспекти побудови аналі-
тичного забезпечення на основі результатів контролю, 
обґрунтовано послідовність контрольних заходів у сис-
темі управління фінансовими результатами та наголо-
шено на взаємозв’язку з відповідними етапами процесу 
управління на підприємстві. 
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Постановка проблеми. Сучасні умови господарювання 
підприємств під час фінансово-економічної та політичної кризи 
безпосередньо впливають на фінансовий результат господа-
рювання, що вимагає прийняття рішень щодо підвищення 
рівня їх конкурентоспроможності та економічної безпеки. Це 
передбачає відповідне забезпечення процесу управління на 
підприємстві, що дасть змогу виявити потенційні ресурси для 
збільшення позитивного фінансового результату, ефективно 
їх використати в процесі оперативного управління, усунути 
небажані відхилення від розроблених заходів системи управ-
ління фінансовими результатами та намітити напрями стра-
тегічного розвитку аграрного підприємства. Саме контрольні 
заходи мають бути одним з інструментів системи управління 
фінансовими результатами на підприємстві, що забезпечить 
підвищення ефективності прийнятих та перспективних управ-
лінських рішень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поділяємо 
думку вчених щодо важливості організації системи внутріш-
нього контролю фінансових результатів як умови ефективного 
попередження та своєчасного виявлення й усунення поми-
лок та відхилень у діяльності підприємства, що сприятиме 
поліпшенню діяльності господарюючих суб’єктів [3]. Дійсно, 
результати контролю фінансових результатів у системі управ-
ління підприємством стають основою для розроблення заходів 
щодо поліпшення структури капіталу, підвищення рентабель-
ності, виявлення резервів та попередження можливої фінансо-
вої кризи. 

Як зазначає Ж.С. Труфіна, жодне підприємство не обходиться 
без системи контролю, оскільки він виступає засобом зворотного 
зв’язку між суб’єктами та об’єктами управління [2]. С.Б. Шипіна 
зазначає, що внутрішній контроль фінансових результатів пови-
нен охоплювати моніторинг усієї діяльності підприємства, адже 
кожна дія, кожна здійснена господарська операція прямо чи опо-
середковано впливають на кінцевий результат господарювання 

[4]. Зазначений акцент уважаємо доцільним, оскільки лише пов-
ний контроль забезпечить інформацією систему управління під-
приємством, що дасть змогу проаналізувати причини змін фінан-
сових показників діяльності, оцінити ефективність прийнятих 
раніше управлінських рішень та розробити напрями поліпшення 
ситуації на перспективу.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Не применшуючи досягнень учених із питань контролю 
фінансових результатів, окремі питання щодо взаємозв’язку 
контрольних заходів із діями управлінців у контексті форму-
вання відповідних рішень залишаються актуальними, оскільки 
ефективність прийнятих рішень можна оцінити лише після 
їх виконання, а іноді невірні рішення не лише відмінити, а й 
відкорегувати надто важко, що може спричинити погіршення 
фінансової ситуації на підприємстві. Аналіз впливу контроль-
них заходів на побудову системи управління фінансовим 
результатами на підприємстві доцільно досліджувати постійно, 
особливо в умовах постійних змін у ринковій економіці.

Мета статті полягає в аналізі контрольних заходів щодо 
формування фінансових результатів діяльності підприємства 
та окресленні їх впливу на побудову системи управління фінан-
совими результатами.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективне 
управління фінансовими результатами в сільськогосподар-
ських підприємствах неможливе без налагодження системи 
контрольних процедур. Система контролю забезпечує пере-
вірку стану облікового забезпечення процесу формування 
фінансових результатів та надання оперативної інформації 
керівництву щодо виконання управлінських рішень, що має 
позитивно відобразитися на побудові перспективного плану 
розвитку підприємства. 

Підтримуємо думку вчених, які наголошують, що ефек-
тивна система внутрішнього контролю повинна забезпечувати 
та сприяти формуванню позитивного результату діяльності 
підприємства, раціональному використанню усіх елементів 
його ресурсного потенціалу та запобігати порушенню вимог 
чинного законодавчого поля [5]. Відповідно, від раціональ-
ності побудови системи контрольних заходів буде залежати, 
наскільки ефективно будуть попереджатися помилки, наскільки 
своєчасно ці помилки виявлятимуться та усуватимуться. 

Принципова складність прийняття ефективних рішень 
полягає не тільки у відсутності інструментів вибору оптималь-
них рішень стосовно реального середовища функціонування, а 
й у тому, що про раціональність рішення можна судити тільки 
після його реалізації. Тобто на стадії планування ніколи не 
можна з повною впевненістю судити про доцільність викори-
стання інструменту управління фінансовими результатами, 
тому актуальності набуває розподіл контрольних заходів на від-
повідні етапи. Серед етапів системи контролю слід відзначити 
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попередні, поточні та подальші заходи (рис. 1). 
Зокрема, попередній контроль передбачає перевірку пра-

вильності формування фінансових результатів, здійснюється до 
прийняття управлінських рішень, тому ставить за мету надання 
інформації в процесі розроблення обґрунтованих рішень. 
Поточний контроль необхідний для отримання інформації для 
побудови ефективного аналітичного забезпечення системи 
управління фінансовими результатами підприємства. Слід 
зазначити, що аналітичні дані є підставою для розроблення й 
обґрунтування не лише оперативних, а й стратегічних рішень. 
На основі отриманих даних щодо структури і величини фінан-
сових результатів здійснюється пошук резервів скорочення 
витрат та підвищення доходів, що дасть можливість здійснити 
оцінку попередніх управлінських рішень та окреслити перспек-
тивні напрями в системі управління фінансовим результатами. 
Подальший контроль фінансових результатів здійснюється для 
перевірки виконання управлінських рішень, розроблених на 

підставі попереднього та поточного контролю, дає можливість 
виявити слабкі місця в прийнятих рішеннях та відкорегувати їх 
відповідно до отриманих результатів контролю.

Зауважимо, що аналіз показників діяльності підприєм-
ства здійснюється для пошуку резервів збільшення фінансо-
вих результатів, які мають відповідним чином відобразитися 
у системі управління підприємством, тобто результати ана-
лізу будуть відправною точкою для формування комплексу 
управлінських рішень у контексті управління фінансовими 
результатами. Аналітичне забезпечення системи управління 
фінансовими результатами має враховувати особливості їх 
відображення в обліку. Зокрема, у бухгалтерському обліку 
фінансовий результат формується поступово протягом року 
шляхом порівняння доходів і витрат діяльності підприємства. 
У разі перевищення суми доходу над сумою витрат формується 
прибуток від діяльності, у разі перевищення суми витрат над 
сумою доходів – відповідно збиток. Розмежування фінансових 

результатів у розрізі окремих видів діяльно-
сті передбачає ведення відповідним чином 
обліку окремих видів доходів і витрат. 

Як правило, у товаровиробників основна 
частина фінансового результату відобража-
ється у складі операційної діяльності. До 
основної операційної діяльності належать 
операції, пов’язані з виробництвом або реалі-
зацією продукції (товарів, робіт, послуг), що 
є головною метою створення підприємства, 
і забезпечують основну частку його доходу. 
Відповідно, до іншої операційної діяльно-
сті належать операції, пов’язані з реаліза-
цією оборотних активів підприємств (окрім 
фінансових інвестицій), іноземної валюти, 
від оренди активів та інших операцій. Отже, 
у структурі фінансових результатів операцій-
ної діяльності можна виділити такі струк-
турні елементи (рис. 2).

Контрольні заходи мають бути спрямо-
вані на всі структурні елементи фінансо-
вого результату підприємства, оскільки вони 
мають бути покладені в основу формування 
ефективного аналітичного забезпечення 
системи управління на підприємстві. Дослі-
дження питомої ваги кожного структур-
ного елементу в загальній сумі фінансового 
результату дасть змогу виявити ті чинники, 
які слід урахувати в системі управління 
підприємством. Аналіз впливу факторів на 
кожен структурний елемент фінансового 
результату дасть змогу виявити резерви під-
вищення відповідних доходів і зниження від-
повідних витрат. Здійснюючи контроль над 
ними, менеджери можуть оптимізувати їх 
величину, порівняти їх між собою та визна-
чити ефективність, економічність та доціль-
ність здійснення тієї чи іншої операції [4]. 
Аналітичні дані є підставою для розроблення 
та обґрунтування не лише оперативних, а й 
стратегічних рішень.

Підтримуємо думку М.М. Бенько щодо 
необхідності проведення контрольних захо-
дів на трьох рівнях:

Рис. 1. Види контролю у системі управління фінансовими результатами

Рис. 2. Структурні елементи фінансового результату операційної діяльності 
сільськогосподарських підприємств
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– на першому рівні – проведення детальної перевірки для 
виявлення загальних недоліків та формування загальної уяви 
щодо відповідності даних фінансового результату реальному 
стану;

– на другому рівні – застосування контролюючих дій для 
виявлення конкретних порушень, наприклад відхилення фак-
тичних даних від очікуваних або прогнозних величин;

– на третьому рівні – виявлення недоліків у роботі підпри-
ємства та оцінка результатів для перевірки лише на тих ділян-
ках, на яких виявлені суттєві зловживання або порушення [1].

На нашу думку, таке розмежування контрольних заходів 
забезпечить логічну послідовність дій у побудові системи 
управління фінансовими результатами на підприємстві. 

Ефективна діяльність суб`єктів господарювання за ринко-
вих умов передбачає, перш за все, наявність досконалої інфор-
маційної бази як основи прийняття управлінських рішень. Для 
визначення оптимальних методів управління фінансовими 
результатами необхідні систематизація і групування інформа-
ції. З огляду на постійні зміни в зовнішньому середовищі під-
вищуються вимоги до облікового забезпечення процесу управ-
ління фінансовими результатами як основної інформаційної 
системи підприємства для визначення зовнішніх чинників та 

зниження рівня їх негативного впливу на діяльність аграр-
них підприємств. Якщо буде виявлено певні порушення щодо 
інформаційного забезпечення формування фінансових резуль-
татів, то в системі управління необхідно розробити напрями 
корегування даних бухгалтерського обліку в частині відобра-
ження доходів і витрат, що формують фінансовий результат. 

У процесі отримання інформації можна приймати опера-
тивні управлінські рішення, тоді як накопичена інформація є 
джерелом для аналізу діяльності, оцінки ефективності прийня-
тих рішень та розроблення перспективного плану управління. 
Після підтвердження правдивості визначеного фінансового 
результату доцільною є побудова відповідного аналітичного 
забезпечення на основі даних, отриманих у процесі контролю 
фінансових результатів. Саме дані аналізу мають стати осно-
вою для прийняття управлінських рішень, до яких висуваються 
вимоги оптимальності, оперативності, обґрунтованості. Після 
реалізації прийнятих рішень перевірка дасть змогу виявити, 
наскільки ефективними були управлінські рішення, та враху-
вати недоліки під час розроблення перспективного плану дій 
в аспекті управління фінансовими результатами підприємства. 

У сучасних умовах господарювання передбачається повна 
відповідальність керівників за результати фінансово-господар-

Рис. 3. Послідовність контрольних заходів у системі управління фінансовими результатами  
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Система управління фінансовими результатами 

Розроблення заходів щодо корегування 
інформаційного забезпечення 

Побудова аналітичного забезпечення: 
1. Аналіз темпів зміни величини 
фінансового результату 
2. Аналіз впливу питомої ваги 
структурних елементів на загальну суму 
фінансових результатів 
3. Аналіз впливу чинників на загальну 
величину фінансових результатів 
4. Аналіз впливу факторів за окремими 
структурними елементами фінансових 
результатів 
5. Пошук резервів підвищення величини 
фінансових результатів 

Прийняття управлінських рішень 

Корегування оперативних управлінських 
рішень та розроблення перспективного 
плану дій щодо збільшення суми 
фінансового результату 
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ської діяльності підприємств, що зумовлює побудову ефектив-
ної системи контролю фінансових результатів, яка дасть змогу 
здійснювати об’єктивний аналіз, коригування та прогнозування 
змін фінансового стану та оцінки фінансових можливостей під-
приємства на майбутнє. З огляду на вищезазначене, послідов-
ність контрольних заходів у системі управління фінансовими 
результатами ми бачимо так (рис. 3).

Висновки. Отже, контрольні заходи виступають дієвим 
інструментом системи управління на підприємстві. На основі 
даних, які отримані в процесі контролю, управлінці мають 
змогу побудувати ефективну систему аналітичного забезпе-
чення, яке, своєю чергою, стає базисом для обґрунтування 
певних рішень. Запропонована послідовність контрольних 
заходів дасть можливість отримати оперативні та достовірні 
дані щодо величини і структури фінансового результату, 
відповідна кваліфікація менеджерів забезпечить якісне ана-
літичне забезпечення, що майже унеможливить прийняття 
неоптимальних рішень. 

Сьогодні актуальним залишається взаємоузгодження 
інформаційного й аналітичного забезпечення з контрольними 
заходами, яке дасть змогу підвищити якість системи управ-
ління фінансовими результатами за рахунок прояву синерге-
тичного ефекту, дослідження якого становить напрям подаль-
ших досліджень.
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Чернецкая О.В. Контрольные мероприятия в 
системе управления финансовыми результатами на 
предприятии

Аннотация. В статье отмечена важность контроль-
ных мероприятий как важного инструмента системы 
управления финансовыми результатами. Рассмотрены 
виды контроля в системе управления финансовыми 
результатами. Приведены структурные элементы фи-
нансового результата операционной деятельности сель-
скохозяйственных предприятий. Определены аспекты 
построения аналитического обеспечения на основе 
результатов контроля, обоснована последовательность 
контрольных мероприятий в системе управления фи-
нансовыми результатами и отмечена взаимосвязь с 
соответствующими этапами процесса управления на 
предприятии.

Ключевые слова: финансовые результаты, пред-
приятие, система контроля, контрольные мероприятия, 
управление финансовыми результатами.

Chernetska O.V. Control measures in the system of 
management of financial results at the enterprise

Summary. The article emphasizes the importance of 
control measures as an important tool for managing finan-
cial results, the types of control in the financial results man-
agement system are considered, the aspects of building an-
alytical support on the basis of control results are outlined, 
the sequence of control measures in the financial results 
management system is substantiated and the relationship 
with the corresponding stages of the management process 
at the enterprise is emphasized.

Keywords: financial results, enterprise, control system, 
control measures, management of financial results.
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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ  
ІННОВАЦІЙНИМ СКЛАДНИКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. У статті узагальнено теоретичні підходи 
сутності загальних функцій управління, функцій управ-
ління інноваціями. Уточнено перелік функцій управлін-
ня інноваційним складником підприємства. Визначено 
відмінності між функціями управління та функціями 
управління інноваціями. Уточнено зміст функцій управ-
ління інноваційним складником підприємства.

Ключові слова: функції управління інноваціями, 
функціональний підхід, інноваційна праця, перелік 
функцій, управління інноваційним складником підпри-
ємства.

Постановка проблеми. Управління інноваційним складни-
ком підприємства базується на вивченні таких його інструмен-
тів, як функції управління інноваціями та інноваційною пра-
цею. Узагальнення та виділення окремо функцій управління 
інноваціями, з’ясування їх змісту є актуальним у зв’язку із 
застосуванням функціонального підходу до управління іннова-
ційним складником підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти 
визначення змісту функцій управління інноваціями та фор-
мування їх переліку висвітлено в працях таких зарубіжних та 
українських учених: П. Милгрома, Дж. Робертса, А.В. Череп, 
Л.Г. Олейнікової, О.Г. Черепа, О.В. Ткаченко, А.А. Турила, 
О.С. Єфремова, К.О. Сорокі, В.І. Покотілової, А.С. Полянської, 
А.О. Длігача, М.М. Меркулова, А.Г. Поршнева, З.П. Румян-
цевої, Н.А. Саломатіна, А. Файоля та ін. У роботі [1] досить 
ґрунтовано визначено зміст функцій управління інновацій-
ною діяльністю. А.О. Князевич та О.В. Крайчук [2] у схему 
процесу управління інноваційним розвитком підприємства 
включають загальні функції управління, визначають їх відмін-
ність за смислом. М.М. Ермошенко, Л.М. Ганущак-Єфіменко, 
С.І. Колосок також акцентують увагу на загальних функціях 
управління, однак залишають поза увагою, що функції управ-
ління інноваційною діяльністю відрізняються від загальних 
функцій за змістом [3; 4]. О.С. Єфремов [4] підкреслює, що 
функції управління інноваціями будуть відрізнятися від 
загальних функцій тільки змістово. С.М. Ілляшенко [5] відо-
кремлює функції управління інноваційною діяльністю, але 
більшість функцій схожа на завдання. Зокрема, серед авторів 
немає єдності стосовно складу функцій управління інноваці-
ями та специфіки їх змісту.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Однак у всіх цих роботах не визначено єдиного підходу 
до формулювання та специфіки функцій управління інновацій-
ним складником підприємства.

Разом із цим також недостатньо розробленими залиша-
ються теоретичні та практичні питання щодо визначення змісту 
функцій управління інноваційним складником підприємства 
(або управління інноваціями та інноваційною працею) та ура-

хування їх особливостей, що сприятиме активізації інновацій-
ної праці та підвищенню ефективності інноваційної діяльності.

Мета статті полягає в обґрунтуванні підходу до формулю-
вання функцій управління інноваційним складником підприєм-
ства та виявленні їх особливостей та змісту.

Для досягнення поставленої мети дослідження визначено 
такі наукові завдання:

1) узагальнити теоретичні підходи до сутності загаль-
них функцій управління, функцій управління інноваціями та 
обґрунтувати перелік функцій управління інноваційним склад-
ником підприємства; 

2) визначити відмінності між переліками та сутністю функ-
цій управління та функцій управління інноваціями;

3) уточнити зміст функцій управління інноваційним склад-
ником підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Оскільки в 
економічній літературі [1–23] відсутня чіткість у визначенні 
змісту функцій управління інноваційним складником під-
приємства, було обґрунтовано підхід до формування функцій 
управління підприємства, виявлення їх особливостей, змісту 
та сформульовано такі концептуальні положення підходу, що 
пропонується:

– по-перше, функціональний підхід концентрується на тіс-
ному взаємозв'язку всіх функцій управління. Для управління 
підприємством, орієнтованим на інновації, це функції плану-
вання, організації, мотивації, контролю та регулювання. Він 
тісно пов'язаний з іншими підходами, перш за все зі струк-
турним. Функціональний підхід ґрунтується на сукупності 
функцій, необхідних для задоволення потреб, сприяє вдоскона-
ленню всього управління шляхом розроблення інновацій; 

– по-друге, більшість авторів погоджується, що інновацій-
ний складник підприємства включає інновації та інноваційну 
працю, тому під час обґрунтування переліку функцій управ-
ління інноваційним складником підприємства будемо спира-
тися саме на цю точку зору;

– по-третє, у зв’язку із застосуванням функціонального 
підходу до категорій управління інноваційним складником під-
приємства узагальнено наявні функції управління, а потім виді-
лено функції управління інноваціями та визначено відмінності 
між переліками та сутністю функцій управління та функцій 
управління інноваціями. Розглянуто сутність поняття «функ-
ція», яку визначають як «роботу, яку виконує певний об’єкт 
або його призначення» [4]. Результати аналізу наявних функцій 
управління за різними підходами вчених узагальнено в табл. 1.

Результати аналізу діючих функцій управління показав, що 
практично всі приведені автори розуміють функцій управління 
у класичному сенсі, наведеному А. Файолем: планування, орга-
нізація, мотивація та контроль. На основі проведеного аналізу 
функцій управління (табл. 1) отримані також такі результати 
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(крім перерахованих вище функцій): планування, організація, 
мотивація, контроль; 38,5% з аналізованих авторів використо-
вують функцію «координація» та 27% – функцію «регулю-
вання». Усі інші функції повторюються рідко.

Більшість із наведених вище авторів виділяє також функ-
ції контролю та мотивації. Р. Джонсон, Ф. Каст, Д. Розенцвейг 
доповнюють загальні функції управління: планування, орга-
нізація, регулювання функції – зв'язок. Варто зауважити, що 
функцію «зв'язок» доцільно віднести до функції «координа-
ція», але зазначені автори останню залишають поза увагою. 

Наприклад, Д.К. Воронков, О.С. Єфремов, З.Л. Румянцева, 
А.Г. Поршнєв, М.О. Саломатин, Ю.С. Погорєлов розгляда-
ють такі ж самі функції, що й А.В. Череп, Л.Г. Олейнікова, 
О.Г. Череп, О.В. Ткаченко, але до них додають ще одну: кон-
троль. А. Лєткевіч, В.І. Тимцуник, В.С. Ціпуринда, С.Ф. Пок-
ропивний, А.О. Князевич, О.В. Крайчук відзначають тільки 
чотири функції: планування, організацію, контроль, мотивацію. 
О.Є. Кузьмін, Ю.Ю. Бурєнніков, Н.В. Поліщук, В.О. Ярмоленко 
виділяють такі ж самі функції, як і О.С. Єфремов, але функ-
цію «координація» замінюють на «регулювання». В.М. Хобта, 

Таблиця 1 
Результати аналізу діючих функцій управління
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 А. Файоль + + + +

2 Р. Джонсон, Ф. Каст,  
Д. Розенцвейг + + +  +

3 Ф. Котлер + + +
4 Словник по суспільним наукам + + + + +  +

5 А.В. Череп, Л.Г. Олейнікова,  
О.Г. Череп, О.В. Ткаєнко + + + +

6 О.С. Єфремов (1-Є) + + + + +
7 О.А. Жигулін + + + + +
8 О.Є. Кузьмін + + + + +
9 Л. Гьюлик (Воронков) + + + + + + +
10 Д.К. Воронков + + + + +
11 В.І. Тимцуник, В.С. Ціпуринда + + + +

12 В.М. Хобта, У.В. Лаврик, 
О.Ю. Попова, О.Ю. Шилова + + + + + +

13 С.М. Петренко, І.В. Семенко + + + + + +
14 В.І. Осипов + + + + + +

15 В.В. Стадник, О.П. Мельничук, 
В.М. Йохна + + + +  +  +

16 С.П. Покропивний + + + +
17 А. Лєткевіч + + + +

18 А.Г. Поршнев, З.П. Румянцева, 
М.О. Саломатин + + + + +

19 І. Бойчик + + + +

20 Ю.Ю. Бурєнніков, 
Н.В. Поліщук, В.О. Ярмоленко + + + +

21 А.О. Князевич, О.В. Крайчук + + + +
22 Ю.С. Погорєлов + + + + +
23 Е.В. Єгорова + + + + + + +
24 Н.Г. Чумаченко + + + + + +
25 Ю.В. Богатин, В.А. Швандар + + + + + +

26 А.І. Муравйов, А.М. Ігнатієв, 
А.Б. Крутик + + + +

Питома вага, % 100 92,3 38,5 73 88,5 7,7 27 3,8 3,8 3,8 3,8 22,2 19,2 3,8 3,8 3,8
Джерело: складено автором на основі [1; 2; 4; 6–20]
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У.В. Лаврик, О.Ю. Попова, О.Ю. Шилова розглядають функції 
аналогічні О.С. Кузьміну, при цьому доповнюють ще одну – 
«облік», яка, на нашу думку, належить до функції «контроль». 
С.М. Петренко, І.В. Семенко, В.І. Осипов указують такі ж 
функції, як і О.Є. Кузьмін, але замість функції «мотивування» 
пропонують функцію «аналіз», яку доцільно, на нашу думку, 
віднести до функції регулювання. У словнику із суспільних 
наук функцію планування доповнюють ключовими словами 
«визначення цілей», але із цим не можна однозначно погоди-
тися. У словнику також окремо виділяють функцію «облік», яку, 
як було зазначено вище, слід віднести до функції «контроль». 
Л. Гюлик на відміну від наявних функцій управління розгля-
дає ще чотири: комплектування штату; керівництво; звітність; 
складання бюджету. На нашу думку, ці функції більш схожі на 
їх реалізацію. Слід зазначити, що функції «комплектування 
штату», «керівництво» можна об’єднати та віднести до функції 
«координація», «звітність» – також до функції «координація», 
«складання бюджету» – до функції «планування». В.В. Стад-
ник, О.П. Мельничук, В.М. Йохна доповнюють загальні функ-
ції управління «планування», «організація», «координація», 
«контроль» функціями «прогнозування» та «активізування». 
На нашу думку, функцію «прогнозування» слід об’єднати з 
функцією «планування».

Далі необхідно проаналізувати запропоновані авторами 
функції управління інноваціями. Що стосується, функції 
управління інноваціями, то аналіз (табл. 2) засвідчив їх відмін-
ність від класичного розуміння функцій управління. Результати 
аналізу діючих функцій управління узагальнено в табл. 2.

Результати аналізу функцій управління інноваціями також 
показав, що всі автори (табл. 2) розуміють функцій управління 
у класичному сенсі, наведеному А. Файолем: планування (100% 
з аналізованих авторів), організація (100%), мотивація (67%) 
та контроль (100%). На основі проведеного аналізу функцій 
управління інноваціями отримані такі результати: крім перера-
хованих вище функцій «планування», «організація», «мотива-
ція», «контроль», 42% з аналізованих авторів використовують 
функцію «координація». Усі інші функції управління інноваці-
ями (табл. 2) повторюються рідко.

Ю.Ю. Бурєнніков, Н.В. Поліщук, В.О. Ярмоленко відносять 
до функції «управління інноваційною діяльністю» такі загальні 
функції управління, як «організація», «стимулювання», «кон-
троль», «регулювання». При цьому автори пропонують ще одну 
функцію – «розроблення інноваційної стратегії і формування 
цілей інновацій». В.І. Захарченко, П.П. Микитюк також ува-
жають, що до функцій управління інноваціями необхідно від-
нести також функції управління: прогнозування, планування, 
організації, координації, мотивації і стимулювання, контролю. 
Також як і Ю.Ю. Бурєнніков, Н.В. Поліщук, В.О. Ярмоленко, 
Н.В. Краснокутська вважає, що до функцій управління іннова-
ціями необхідно віднести формулювання інноваційних цілей. 
Але, на нашу думку, формулювання інноваційних цілей – це 
етап розроблення інноваційної стратегії, а не функція. Варто 
зазначити, що Н.В. Краснокутська залишає поза увагою таку 
функцію, як «розроблення інноваційної стратегії», акцентуючи 
увагу лише на першому етапі її формування. Особливу увагу 
автор приділяє функції прогнозування, яку відокремлює від 

 Таблиця 2
Результати аналізу діючих функцій управління інноваціями
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1 Ю.Ю. Бурєнніков, 
Н.В. Поліщук, В.О. Ярмоленко + + + + + + +

2 М.М. Ермошенко, 
Д.М. Ганущак-Єфіменко + + + +

3 В.І. Захарченко, П.П. Микитюк + + + + + +
4 С.І. Колосок + + + +
5 Н.В. Краснокутська + + + + +  + +
6 Л.Н. Оголєва + + + + +

7 О.Є. Кузьмін, І.В. Алексєєв, 
Л.П. Сай, О.О. Коць + + + + +

8 В.І. Тимцуник, В.С. Ціпуринда + + + +  

9 В.В. Стадник, О.П. Мельничук, 
В.М. Йохна + + + + +

10 О.С. Єфремов + + + + +
11 С.М. Ілляшенко + + +
12 А.А. Турило + + +

Питома вага,% 100 100 42 67 100 8 18 8 17 8 17 8 8
Джерело: складено автором на основі [1; 3–5; 9; 14; 19; 21–23]
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функції планування. На нашу думку, ці дві функції доцільно не 
відокремлювати, а об’єднати в одну – «планування».

Л.Н. Оголєва до функцій інноваційної діяльності відносить 
загальні функції менеджменту. М.М. Єрмошенко, Л.М. Гану-
щак-Єфіменко, С.І. Колосок акцентують увагу на функціях 
менеджменту, однак залишив поза увагою те, що функції 
управління інноваційною діяльністю повинні відрізняться від 
загальних функцій управління за змістом. М.М. Єрмошенко, 
Л.М. Ганущак-Єфіменко тільки доповнюють загальновизнані 
функції управління функцією «маркетинг», однак із цією точ-
кою зору не можна погодитися, оскільки це порушує єдність 
основи класифікації. 

С.М. Ілляшенко відокремлює функції управління інно-
ваційною діяльністю від загальних функцій управління, крім 
того, наведені функції (крім функції «формування організацій-
ної структури управління інноваційною діяльністю») більше 
схожі на завдання управління інноваційною діяльністю.

О.С. Єфремов уважає, що функції управління інноваційним 
розвитком підприємства ідентичні загальновизначеним функ-
ціям управління. Але автор виділяє одну особливість: «Функції 
управління інноваційним розвитком підприємства мають бути 
орієнтовані на якісну зміну стану підприємства з використан-
ням результатів інноваційної діяльності».

В.В. Стадник, О.П. Мельничук, В.М. Йохна розглядають 
функції управління інноваційним розвитком відповідно загаль-
ним функціям шляхом їх конкретизації. Але ми дотримуємося 
думки, що функцію «активізування» слід доцільно замінити на 
функцію «регулювання».

Слід також зазначити, що деякі автори називають функції 
управління інноваціями функціями інноваційної діяльності, 
інші – функціями інноваційного розвитку. Але ми вважаємо, що 
всі функції, які пов’язані з інноваційною діяльністю, доцільно 
об’єднати під назвою «функції управління інноваціями». 

Згідно з проаналізованими підходами до функцій управ-
ління інноваціями та з урахуванням зроблених зауважень варто 
зауважити, що до функцій управління інноваціями будемо від-
носити загальні функції управління: планування; організацію; 
мотивацію; контроль; регулювання. Функції управління інно-
ваційною працею ідентичні функціям управління інноваціями: 
планування; організація; мотивація; контроль; регулювання. 
Але зміст цих функцій різниться з урахуванням специфіки 
об’єкту управління, тому було уточнено зміст функцій управ-
ління інноваційним складником підприємства:

1. планування (вибір місії підприємств, які орієнтуються на 
інновації, формулювання інноваційних цілей; аналіз зовніш-
нього та внутрішнього середовища, стратегічне інноваційне 
планування, яке передбачає розроблення інноваційної страте-
гії підприємства). Аналіз зовнішнього середовища передбачає 
вивчення та прогноз потреб в інноваціях. Він дає змогу підпри-
ємству діяти більш ефективно, готуючись до можливих нега-
тивних змін. Аналіз внутрішнього середовища включає оцінку 
сприйнятливості підприємства до інновацій (аналіз інновацій-
ного потенціалу). Елементами інноваційного потенціалу є його 
матеріальні, маркетингові, трудові й фінансові ресурси. Під час 
вибору інноваційної стратегії необхідно обов’язково проаналі-
зувати та оцінити фінансове забезпечення підприємства;

2. функція «організація» означає процес формування орга-
нізаційної структури управління інноваціями; досягнення 
поставлених інноваційних цілей шляхом своєчасного забезпе-
чення виконання планових завдань та регулюванням спільних і 
скоординованих дій працівників);

3. сутність функції «мотивація» полягає у стимулюванні 
зацікавленості робітників у результатах упровадження інно-
вацій, а також у створенні мотиваційного механізму, наявності 
кваліфікованого персоналу, можливості перекваліфікації кадрів;

4. функція «контроль» включає два виду контролю: опера-
тивний та стратегічний. Стратегічний контроль полягає у контро-
люванні процесу розроблення та реалізації інноваційної стратегії 
підприємства, а також хід виконання науково-технічних заходів. 
Оперативний контроль забезпечує контролювання всіх етапів 
інноваційного процесу, а також виконання поточних завдань. 

5. регулювання полягає у формуванні необхідних дій щодо 
реалізації поставлених інноваційних цілей, усунення недоліків 
інноваційної діяльності підприємства. Ця функція нерозривно 
пов’язана з функцією «контроль».

Висновки. На основі приведеного аналізу категорії «функ-
ція управління» доведено, що практично всі автори розуміють 
функції управління у класичному сенсі, наведеному А. Файо-
лем: планування, організація, мотивація, контроль. 

До функцій управління інноваційним складником підприєм-
ства будемо відносити загальні функції управління: планування; 
організація; мотивація; контроль; регулювання. Але зміст цих 
функцій різниться з урахуванням специфіки об’єкту управління.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у такому: 
1) узагальнено теоретичні підходи до сутності загальних функ-
цій управління, функцій управління інноваціями та функцій 
управління інноваційним складником підприємства; 2) уточ-
нено перелік функцій управління інноваційним складником 
підприємства; 3) визначено відмінності між переліками та сут-
ністю функцій управління та функцій управління інноваціями.

Подальшим напрямом дослідження у цій предметній галузі 
може стати обґрунтування теоретичного підходу до форму-
вання організаційно-економічного механізму управління інно-
ваційним складником підприємства. 
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Черноиванова А.С. Функциональный подход 
к управлению инновационной составляющей 
предприятия

Аннотация. В статье обобщены теоретические под-
ходы к сущности общих функций управления, функций 
управления инновациями. Уточнен перечень функций 
управления инновационной составляющей предприя-
тия. Определены различия между функциями управле-
ния и функциями управления инновациями. Уточнено 
содержание функций управления инновационной со-
ставляющей предприятия.

Ключевые слова: функции управления инноваци-
ями, функциональный подход, инновационный труд, 
перечень функций, управление инновационной состав-
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Chernoivanova A.S. Functional approach to the 
management of the innovative component of the 
enterprise

Summary. The article summarizes the theoretical ap-
proaches of the essence of general management functions, 
management functions of innovations; the list of functions 
of management of an innovative component of the enter-
prise is specified; Differences between management func-
tions and innovation management functions are defined; the 
content of management functions of the innovative compo-
nent of the enterprise is specified.
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ВНУТРІШНІ І ЗОВНІШНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ  
РИНКУ ЯКІСНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИХ  

ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ В УКРАЇНІ
Анотація. У статті висвітлено сутність понять 

«якість», «якість продукції»; визначено вплив внутріш-
ніх і зовнішніх чинників на формування ринку якісних 
та екологічно чистих продуктів харчування в Україні; 
наведено шляхи їх вирішення.

Ключові слова: якість, продовольча безпека, еколо-
гічно чиста продукція, продукти харчування.

Постановка проблеми. Соціально-економічний розвиток 
України вимагає підвищення рівня продовольчої безпеки дер-
жави, забезпечення населення високоякісними та екологічно 
безпечними продуктами харчування з метою збереження його 
здоров'я, поліпшення добробуту суспільства. У ринковій еконо-
міці проблема якості є найважливішим чинником підвищення 
рівня життя, економічної, соціальної й екологічної безпеки [1].

Економічна ситуація, що склалася нині в нашій державі й 
характеризує сучасний стан взаємодії суспільства, виробництва 
та природи, вимагає не тільки принципово нових підходів до 
розвитку агропромислового виробництва і формування еколо-
гічно безпечних та економічно ефективних технологій, методів 
і способів господарювання на землі, але й жорсткого контролю 
за ходом удосконалення цих процесів, здійснення природо-
охоронних заходів шляхом запровадження дійових організа-
ційно-економічних важелів і механізмів [2; 3]. В зв’язку з цим 
продовольча безпека має передбачати вирішення проблеми 
забезпечення якості та безпечності продуктів харчування для 
населення, що є нині одним з актуальних завдань регулювання 
споживчого ринку України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ряд вчених 
переконані, що якість – це, перш за все, філософська катего-
рія [4; 5; 6]. Вважається, що вона вперше була проаналізована 
Арістотелем ще в ІІІ столітті до н.е., він провів диференціацію 
за ознакою «гарний – поганий». Існує, наприклад, філософ-
ське визначення якості, зроблене Гегелем у ХІХ ст.: «Якість 
є, в першу чергу, тотожна з буттям визначеність, так що дещо 
перестає бути тим, що воно є, коли воно втрачає свою якість». 
Досить цікавою є китайська версія трактування поняття якості: 
ієрогліф, який визначає якість, складається з двох елементів – 
«рівновага» і «гроші» (якість = рівновага + гроші), отже, якість 
тотожна поняттю «висококласний, дорогий» [7]. 

Існують аналогічні сучасні філософські визначення, пред-
ставниками яких є видатні економісти такі, як Е. Демінг, 
Д. Джуран та У. Шухарт. Так, всесвітньо відомий вчений у 
сфері менеджменту Е. Демінг, батько японського «дива» у 
сфері якості, розглядав якість, як економічну категорію, що 
визначає рівень виготовленої продукції та наданих послуг, про-
понував запровадити нові методи покращення якості продукції. 
Згідно точки зору Д. Джурана, якість – це ступінь задоволення 
споживача (для реалізації якості виробник повинен з’ясувати 
вимоги споживача і зробити свою продукцію такою, щоб вона 

задовольняла ці вимоги) [8]. У. Шухарт розглядав необхідний 
мінімум показників якості, яким повинна відповідати промис-
лова продукція, досліджував ті чинники, які формують якість 
у вузькому її розумінні, тобто як властивість, що реально 
задовольняє споживачів. Категорія якості розвивалася у міру 
того, як розвивалися, урізноманітнювалися і збільшувались 
суспільні потреби, зростали можливості виробництва для їх 
задоволення [9].

У науковій літературі поняття якості трактується по-різ-
ному. Однак основне розходження в поняттях якості лежить 
між його розумінням в умовах командно-адміністративної і 
ринкової економіки. У командно-адміністративній економіці 
якість трактується з позиції виробника, а в ринковій еконо-
міці якість розглядається з позиції споживача [10, с. 258]. Ідея 
такого підходу до визначення якості продукції належить гол-
ландськими вченим Дж. Ван Етингеру і Дж. Сіттігу [11, с. 28]. 
Ними розроблена спеціальна область науки – кваліметрія. Ква-
ліметрія – наука про способи виміру і класифікацію показни-
ків якості. Кваліметрія дозволяє давати кількісні оцінки якіс-
ним характеристикам товару. Кваліметрія виходить з того, що 
якість залежить від великого числа властивостей розглянутого 
продукту. Для того, щоб судити про якість продукту недостат-
ньо тільки даних про його властивості. Потрібно враховувати 
й умови, у яких продукт буде використаний. На думку Дж. 
Ван Етингера і Дж. Сіттіга, якість може бути виражено цифро-
вими значеннями, якщо споживач буде групувати властивості в 
порядку їхньої важливості. 

Слід зазначити, що юридичне поняття якості продукції не 
завжди співпадає з його технічним поняттям. Якість, як техні-
ко-економічна категорія, не залишається незмінною в процесі 
розвитку виробництва, науки і техніки, вона постійно розвива-
ється і удосконалюється. Наприклад, крім традиційних показ-
ників, що характеризують надійність і довговічність виробів, 
«все частіше знаходять застосування такі показники, які вра-
ховують комплекс гігієнічних, антропометричних і психологіч-
них властивостей людини, а також естетичну характеристику 
продукції» [12].

Згідно ст. 673 Цивільного кодексу України, продавець 
зобов’язаний передати споживачеві товар, якість якого відпо-
відає договору [13]. Якість товарів, що поставляються, рег-
ламентується Господарським кодексом України. Згідно ст. 
268 останнього якість товарів повинна відповідати стандартам, 
технічним умовам, іншій технічній документації, яка встанов-
лює вимоги до їх якості, або зразкам (еталонам), якщо сторони 
не визначать у договорі більш високі вимоги до якості товарів. 
У разі відсутності в договорі умов щодо якості товарів остання 
визначається відповідно до мети договору або до звичайного 
рівня якості для предмета договору чи загальних критеріїв яко-
сті [14].

Кузьміна М.М. визначає поняття якості як сукупність 
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властивостей продукції, юридично закріплених у стандартах, 
міжнародних договорах та актах національного законодавства 
і (або) передбачених умовами договору, що відповідають вимо-
гам безпеки і належать до її здатності задовольняти потреби 
споживачів відповідно до призначення [15]. 

Мета статті полягає в дослідженні формулювання поняття 
«якість» та визначенні впливу внутрішніх і зовнішніх чинників 
на формування ринку якісних та екологічно чистих продуктів 
харчування в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. На сучасному 
етапі якість продукції – це поняття, яке характеризує параме-
тричні, експлуатаційні, споживчі, технологічні, дизайнерські 
властивості виробу, рівень його стандартизації та уніфікації, 
надійність і довговічність. Як економічна категорія, якість від-
биває сукупність властивостей продукції, що зумовлюють міру 
її здатності задовольняти потреби людини. 

Підвищення якості – одна із форм конкурентної боротьби, 
завоювання і втримання позицій на ринку. Високий рівень яко-
сті продукції сприяє підвищенню попиту на продукцію і збіль-
шенню суми прибутку не лише за рахунок обсягу продажів, а 
й за рахунок вищих цін. В Україні проводиться активна полі-
тика з забезпечення якості продукції, в якій передбачено забез-
печення безпеки для здоров’я людини під час виготовлення, 
транспортування, зберігання, реалізації, використання та ути-
лізації продукції; встановлено державний контроль і нагляд за 
виробництвом.

Розглянувши усі елементи якості можливо сформулювати 
наступне поняття якості. Якість продукції – сукупність власти-
востей і характеристик продукції або послуг, які надають про-
дукції, послугам здатність задовольняти обумовлені потреби 
суспільства та відповідають вимогам, встановленим для цієї 
категорії продукції у правових актах і технічно-нормативних 
документах, умовах договору із споживачем.

Отже, визначено, що якість продукції – це сукупна харак-
теристика основних властивостей, що визначають здатність 
задовольняти відповідні потреби найбільш прийнятним і еко-
номічним способом відповідно до призначення. Висока якість 
продукції (робіт, послуг) визначається різними чинниками, 
основними з яких є чинники: технічного характеру (конструк-
тивні, технологічні, метрологічні тощо); економічного харак-
теру (фінансові, нормативні, матеріальні тощо); соціального 
характеру (організаційні, правові, кадрові тощо). Врахування 
всіх вказаних факторів вимагає комплексного підходу до забез-
печення якості. 

За останні роки через погіршення економічної й екологічної 
ситуації як в Україні, так і в цілому у світі якість сільськогоспо-
дарської продукції та продовольства за різними параметрами 
постійно знижується. Вирощування сільськогосподарських 
культур за інтенсивними технологіями, із застосуванням міне-
ральних добрив та засобів захисту, впровадження генної інже-
нерії призводить до погіршення якості продовольчої сировини. 
З іншого боку, продукти харчування піддаються впливу біоген-
них та техногенних забруднювачів. При обробці сільськогоспо-
дарської сировини та виготовленні продуктів харчування для 
населення застосовується велика кількість харчових добавок, 
які можуть мати негативний вплив на здоров’я людини [16; 17].

Поряд зі зниженням технологічний якостей і харчової цін-
ності спостерігається погіршення екологічної безпечності про-
дуктів харчування. В зв’язку з цим продовольча безпека має 
передбачати вирішення проблеми забезпечення якості та без-
печності продуктів харчування для населення, що є нині одним 

з актуальних завдань державного регулювання споживчого 
ринку України. Крім того, кожна людина має вільно орієнтува-
тися в питаннях не тільки безпечності продуктів харчування, а 
й питаннях свого повноцінного харчування.

Основними причинами незадовільної якості реалізованої 
населенню харчової продукції є: слабка матеріально-технічна 
база і недостатня оснащеність багатьох підприємств харчової 
промисловості і торгівлі; низький рівень санітарної і виробни-
чої культури; використання неякісної сировини і компонентів; 
різке ослаблення виробничого і галузевого контролю в зв'язку з 
ліквідацією органів господарського керування з лабораторною 
службою, яка є вхідною до їх складу, а також прагнення вироб-
ників скоротити витрати на контроль якості продукції.

Запобіжні заходи боротьби з неякісною продукцією мають 
застосовуватися на державному рівні, оскільки безпеку харчо-
вих продуктів і продовольчої сировини відносять до основних 
факторів, що визначають здоров‘я населення України і збере-
ження його генофонду. Тому необхідно: впровадження сучас-
них оперативних методів контролю, системи НААСР на всіх 
підприємствах; створення органів незалежної експертизи, 
що дозволить проводити ідентифікацію товарів завжди, коли 
у покупця товару з’являється сумнів у його асортиментній 
належності і якості; посилити санкції за фальсифікацію про-
довольства (ввести штрафи, які будуть перевищувати вартість 
партії фальсифікованої продукції як мінімум в два рази); поз-
бавляти фальсифікаторів ліцензій при виявленні повторних 
зловживань тощо.

До проблем, що провокують випуск неякісної та фальсифі-
кованої харчової продукції варто віднести:

– недосконалість діючого законодавства, що проявляється у 
різному ступені правової відповідальності, а також порушенні 
технічних умов, стандартів різного статусу, технічних регла-
ментів, законів на окремі види харчової продукції;

– вітчизняні стандарти не відповідають вимогам європей-
ських і міжнародних нормативних документів;

– розроблені вітчизняні стандарти орієнтовані на оцінку 
якості та безпечності кінцевої продукції, залишаючи поза ува-
гою дотримання вимог технологій вирощування та переробки 
сільськогосподарської продукції;

– не дивлячись на те, що в Україні діє Закон «Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продук-
тів» [18], який регулює відносини між органами виконавчої 
влади, операторами ринку харчових продуктів та споживачами 
харчових продуктів і визначає порядок забезпечення безпечно-
сті та окремих показників якості харчових продуктів, що виро-
бляються, перебувають в обігу, ввозяться (пересилаються) на 
митну територію України та/або вивозяться (пересилаються) 
з неї на практиці державний нагляд за якістю та безпечністю 
харчової продукції майже відсутній;

– у нормативно-правових документах визначено відпо-
відальність за порушення законодавства про безпечність та 
окремі показники якості харчових продуктів проте розмір 
штрафних санкцій для виробників за випуск і реалізацію нея-
кісної, небезпечної та фальсифікованої продукції є незначним 
у порівнянні з тими прибутками, які вони отримують і з тими 
наслідками, які вони спричиняють на здоров’я людини [19];

– виробничі потужності мають високу зношеність техноло-
гічного устаткування, що знижує якість кінцевої продукції, а 
враховуючи той факт, що якість продовольчої сировини також 
знаходиться на низькому рівні, то якість продукції, що потра-
пляє на ринок можна взагалі вважати відносною.
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У комплексі чинників, які визначають здорове харчування, 
важлива роль належить не тільки оптимізації харчування, але й 
забезпеченню чистоти харчових продуктів. Встановлення енер-
гетичної і біологічної цінності продуктів харчування, уміння 
розпізнати і попередити вміст токсичних і отруйних речовин 
різної природи в їжі дає змогу попередити їх негативний вплив 
на стан здоров’я. Безпечність продовольства для здоров’я насе-
лення може гарантуватися лише за умови організації суворого 
контролю за якістю продуктів харчування, що надходять на 
внутрішній ринок, а також за рахунок здійснення стимулюючої 
політики щодо виробництва екологічно чистої продукції.

Доцільність збільшення обсягів виробництва екологічно 
чистої продукції зумовлена її специфічністю в порівнянні з 
конверсійною. Це, у першу чергу, її гарантована якість і без-
печність для споживача, для землекористувача – збереження 
і підвищення родючості ґрунту, для суспільства – збереження 
природного навколишнього середовища на довгострокову пер-
спективу [20].

Формування ринку екологічно чистих продуктів харчу-
вання в нашій державі відбувається під дією внутрішніх і зов-
нішніх чинників. Внутрішні чинники зумовлюють зростання 
попиту на безпечні та здорові продукти харчування з підви-
щенням рівня життя населення. Зовнішні чинники спричинені 
динамічним зростанням світового ринку екологічно чистої про-
дукції та зацікавленістю міжнародної спільноти в Україні, як 
потенційно потужному виробникові такої продукції. 

Дослідження останніх років свідчать про погіршення стану 
навколишнього середовища та здоров'я людини, що викликає 
занепокоєння у суспільстві. Одним із шляхів виходу із цієї 
ситуації є виробництво та пропозиція екологічно чистих про-
дуктів. Як відомо, екологічно чисті продукти – це продукти, 
які сприймаються споживачем як безпечні для здоров'я, такі, 
що позитивно впливають на організм людини, в них відсутні 
небезпечні інгредієнти, і вони не справляють негативного 
впливу на довкілля.

Поряд із терміном екологічно чиста продукція в Україні 
вживається термін «екологічно безпечна продукція», тобто це 
продукція з мінімізацією ризиків навколишньому природному 
середовищу. 

Після того як екологічно чиста продукція пройшла процес 
виробництва і встановлення ціни, її потрібно доставити до 
споживача. Система товароруху екологічно чистої продукції 
полягає у забезпеченні доставки товару в те місце, де він потрі-
бен, у той час, коли він потрібен, у таких кількостях, в яких він 
може бути проданий, і такої якості, яка відповідає очікуванням 
споживачів. Ця система охоплює велику сферу господарської 
діяльності підприємства – від виробника й до місць продажу 
готової продукції. Швидкість виконання замовлення, гарантія 
поставок, доступність і зручність товару сукупно впливають 
на рівень задоволеності споживача та його готовності купувати 
екологічно чисту продукцію.

Невід’ємною частиною доставки екологічно чистої продук-
ції до споживача є її транспортування. Транспортні засоби та 
контейнери (пакувальні матеріали), що використовуються для 
перевезення такої продукції, мають бути чистими, правильно 
обладнаними й мати відповідну конструкцію. Перед безпосе-
реднім перевезенням екологічно чистої продукції транспортні 
засоби мають бути відповідно очищені та дезінфіковані, осо-
бливо в тих випадках, коли той самий транспортний засіб 
(контейнер) використовується для перевезення звичайних про-
дуктів. Екологічно чисті та звичайні продукти не можна пере-

возити разом, за винятком випадків, коли екологічно чисті про-
дукти є запакованими й містять відповідне маркування.

Канали збуту екологічно чистої продукції повинні бути 
диверсифіковані й ураховувати національні та регіональні осо-
бливості – прямий збут, продаж через спеціальні відділи торго-
вельних мереж, продаж у спеціалізованих магазинах, реалізація 
через спеціальну торговельну мережу, створення спеціалізова-
них торговельних місць на аграрному ринку, проведення торгів 
на аграрній біржі, функціонування інтернет-магазину.

За цільовим призначенням ринок екологічно чистих про-
дуктів харчування поділяється на: продукти дитячого харчу-
вання; продукти дієтичного харчування для осіб, хворих на 
цукровий діабет, та інших, яким рекомендовано спеціальні 
дієти з використанням екологічно чистих продуктів харчу-
вання; екологічно чисті продукти харчування для всіх категорій 
населення.

Забезпечення дитячим харчуванням вітчизняного виробни-
цтва дітей віком до 2-х років задовольняється тільки на 15-20%. 
Близько 85% продуктів дитячого харчування імпортні. Ринок 
дитячого харчування динамічно розвивається, але, на жаль, не 
за рахунок зростання обсягів вітчизняних виробників. На сьо-
годні експерти оцінюють обсяг ринку дитячого харчування в 
межах 60-70 млн дол. І це з урахуванням того, що наші діти 
споживають, як мінімум, у 4 рази менше дитячого харчування, 
ніж їхні однолітки в інших країнах.

За даними статистики, тільки 20% дітей в Україні народ-
жуються здоровими. Близько 50% новонароджених потребу-
ють дитячих харчових сумішей для штучного вигодовування. 
Виникає нагальна потреба модернізації індустрії дитячого 
харчування, що сприятиме розвитку ринку екологічно чистих 
продуктів харчування. Для виробництва дитячого харчування 
використовується винятково екологічно чиста продукція. Ство-
рення попиту на сировину сприятиме розвитку екологічного 
землеробства в Україні та зумовить зростання інших сегмен-
тів ринку екологічно чистих продуктів харчування. Не слід 
забувати про необхідність скорочення імпорту дитячого харчу-
вання, яке можна виготовляти на українських підприємствах, 
що дозволить створити сотні робочих місць на селі та зеконо-
мити значну суму валюти, яку можна використати для закупівлі 
сучасного обладнання для цих підприємств.

В умовах безпечної інтеграції до європейського співтова-
риства для виробників сільськогосподарської продукції важ-
ливого значення набуває виконання вимог ISO, які діють в 
країнах Європейського Союзу, не тільки щодо систем якості 
та управління (чи менеджменту), а й до критеріїв визначення 
та виробництва продуктів харчування. При цьому не слід забу-
вати, що дотримуючись норм стандартів ISO, які носять реко-
мендаційний характер для вітчизняних підприємств, необхідно 
виконувати вимоги національних ДСТУ з виробництва аграр-
ної продукції. Для вирішення цього питання важливе значення 
має гармонізація нормативного забезпечення аграрного вироб-
ництва з міжнародними стандартами, що спростило б процес 
переорієнтації вітчизняного ринку сільськогосподарської про-
дукції на європейський та світовий.

Система стандартів ISO групи «Харчові продукти» передба-
чає низку категорій за видами сільськогосподарської продукції, 
сировини та продуктів харчування, до яких входить відповід-
ний перелік стандартів (табл. ). Європейський ринок вимагає 
від сільгоспвиробників здійснення заходів, які забезпечують 
якість і безпечність продукції. Нині вже ухвалено Закон Укра-
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
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щодо харчових продуктів» № 1602 від 22 липня 2014 року, яким 
передбачено нову редакцію Закону України «Про безпечність 
та якість харчових продуктів» [21]. 

Новий закон набув чинності 20 вересня 2015 року. Він спря-
мований на забезпечення безпечності й якості харчових про-
дуктів, інтересів споживачів, створення прозорих умов ведення 
господарської діяльності, підвищення конкурентоспроможно-
сті вітчизняної сільськогосподарської продукції. Цим законом 
також передбачено створення єдиного контролюючого органу 
у сфері безпеки харчових продуктів, скасування дозвільних 
документів і процедур, які відсутні в ЄС та запровадження 
європейських принципів регулювання ГМО.

Крім того, внесено зміни ще до 12 законодавчих актів, 
зокрема до Законів України: «Про державне регулювання 
імпорту сільськогосподарської продукції», «Про державну 
систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспорту-
ванні та використанні генетично модифікованих організмів», 
«Про захист прав споживачів» і деяких інших. Слід зазначити, 
що якщо до просування продукції галузі рослинництва на зов-
нішні ринки й зокрема до Європи немає аж надто великих про-
блем, крім продукції плодоовочівництва, європейський ринок 
успішно освоює також галузь птахівництва, однак у молоч-
ному сегменті ситуація залишається складною. Великий обсяг 
виробництва молока припадає на господарства населення, які 
дотепер недотримуються технології щодо його виробництва, 
що негативно позначається на його якості. Це зумовлює необ-
хідність укрупнення таких господарств, створення ферм сімей-
ного типу та сільськогосподарських обслуговуючих кооперати-
вів. Треба провести ідентифікацію й реєстрацію тварин, яких 
утримують і розводять у господарствах населення. 

Висновки. Контроль якісного складу продуктів харчування 
не вирішує проблему гарантії нешкідливої продукції, оскільки 
не дає системних знань про наслідки споживання тієї чи іншої 
продукції як складової взаємодії організму і середовища існу-
вання. У даному випадку підвищення вимог споживача до еко-
логічної якості продукції та збільшення попиту на таку про-
дукцію дозволить включити екологічний критерій у ринкові 
регулятори якості аграрної продукції.

Перспективи подальших досліджень. Перспективним 
напрямом забезпечення безпеки продуктів харчування та під-
вищення якості продукції є подальше вдосконалення норматив-
но-правової бази; дотримання національних та міжнародних 
стандартів, які регулюють питання параметрів якості та безпеч-

ності продуктів харчування; впровадження систем управління 
якістю і безпечністю продукції та їх сертифікація на підприєм-
ствах харчової промисловості. 

Література:
1. Загородній А.Е. Якість сільськогосподарської продукції як фак-

тор забезпечення продовольчої безпеки національної економіки / 
А. Е. Загородній // Агросвіт. – № 22, 2015. – С. 82-85.

2. Ратошнюк Т.М. Економічний механізм стимулю-
вання виробництва екологічно чистої продукції / 
Т.М. Ратошнюк // «Науково-теоретичний журнал Хмельницького 
економічного університету. Випуск 1 (25). – Наука й економіка. – 
Хмельницький. – 2012. – С. 150-154.

3. 3.Ходаківська О.В. Екологізація аграрного виробництва : моно-
графія / О.В. Ходаківська. – К. : ННЦ ІАЕ, 2015. – 350 с. 

4. Панна А.О. Якість продукції як економічна категорія та об’єк-
тивна необхідність її підвищення / А.О. Панна // [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/27_
NNM_2009/ Economics/ 53013.doc.htm.

5. Петрович Й.М. Економіка підприємства: підруч. / Й.М. Петро-
вич, Г.М. Захарчин, Г.І. Кіндрацька / [за заг. ред. Й.М. Петрови-
ча]. – 2-ге вид., виправл. – Львів: «Магнолія плюс», видавець 
СПД ФО В.М. Піча. – 2006. – 580 с.

6. Шаповал М.І. Менеджмент якості: підручник / М.І. Шаповал. – 
Київ: ТОВ «Знання», 2003. – 475 с.

7. Окрепилов В.В. Всеобщее управление качеством: учебник / 
В.В. Окрепилов. – Кн.1. – СПб.: Изд-во СПб УЭФ, 1996. – 454 с. 

8. Джуран Д. Все о качестве: Зарубежный опыт / Д. Джуран // 
Высший уровень руководства и качество. – Вып. 2. – М., 1993. – 
250 с.

9. Переалина Н.С. Качество в системе маркетинга / Н.С. Переали-
на. – М.: Система, 2002. – 200 с.

10. Глудкин О.П. Всеобщее управление качеством: учебник для ву-
зов / О.П. Глудкин, Н.М. Горбунов, А.М. Гуров. – М.: Радио и 
связь, 1999.– 600с.

11. Менеджмент систем качества: учеб. пособие / М.Г. Круглов, 
С.К. Сергеев, В.А. Такташов и др. – М.: ИПК Издательство стан-
дартов, 1997. – 368 с. 

12. Про внесення змін до Закону України «Про якість і безпеку хар-
чових продуктів і продовольчої сировини»: Закон України від 
06.09.2005 р. № 2809-IV // Відомості Верховної Ради України. – 
2005. – № 50. 

13. Цивільний кодекс України від 16 cічня 2003 р. // Відомості Вер-
ховної Ради України. – 2003. – № 40–44. 

14. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV //  
Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18-22. 

15. Кузьміна М.М. Господарсько-правове забезпечення якості про-
дукції / М.М. Кузьміна: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Хар-
ків, 2010. – 15 с.

Таблиця 1
Категорії стандартів ISO групи «Харчові продукти»

Шифр категорії Назва категорії Кількість стандартів в категорії
ISO/TC 34/SC 2 Насіння і плоди олійних культур і борошно з макухи лляного насіння 30
ISO/TC 34/SC 3 Плодоовочеві продукти 45
ISO/TC 34/SC 4 Зерно і бобові культури 61
ISO/TC 34/SC 5 Молоко та молочні продукти 177
ISO/TC 34/SC 6 М'ясо, риба, птиця, яйця і продукти з них 22
ISO/TC 34/SC 7 Спеції, кулінарні прянощі і приправи 73
ISO/TC 34/SC 8 Чай 29
ISO/TC 34/SC 10 Корми для тварин 49
ISO/TC 34/SC 11 Тваринні і рослинні жири і масла 79
ISO/TC 34/SC 14 Свіжі, сухі і сушені фрукти і овочі 74
ISO/TC 34/SC 15 Кава 24
ISO/TC 34/SC 18 Какао 3

Джерело: складено на підставі [22]



139

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

16. Димань Т.М. Екотрофологія. Основи екологічного безпечно-
го харчування: навч. посіб. / Т.М. Димань, М.М. Бараноський, 
Г.О. Білявський та ін. / за наук. Ред. Т.М. Димань. – К.: Лібра, 
2006. – 304 с.

17. Лайко П.А. Безпека харчування – запорука здоров’я / П.А. Лай-
ко, М.Ф. Бабієнко, Є.А. Бузовський // Економіка АПК, 2004. – 
№ 10. – С. 37-46.

18. Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості хар-
чових продуктів: Закон України № 771/97-ВР від 23.12.1997 
(зі змінами). [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/771/97-вр.

19. Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції: Указ 
Президента України // Голос України, 24.12.2004 р.

20. Ратошнюк Т.М. Особливості функціонування ринку екологічно 
чистої продукції Т.М. Ратошнюк, В.І. Ратошнюк // Екологізація 
аграрного виробництва в умовах інтеграції України до євро-
пейського економічного простору: матеріали всеукраїнської на-
ук.-практ. конф., 13 вересня, 2012 р., м. Київ.: ННЦ ІАЕ, 2013. – 
144 с. – С. 52-60.

21. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
харчових продуктів» № 1602 від 22 липня 2014 року. [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon.rada.gov.ua.

22. ІСО (ISO) Міжнародна організація зі стандартизації. Розробник 
і виконавець міжнародних стандартів. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.iso.org/iso/ru/home.htm

Мартынюк А.А. Внутрешние и внешние факторы 
формирования рынка качественных и экологически 
чистых продуктов питания в Украине
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Summary. The article covers the essence of the con-
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internal and external factors on the formation of the mar-
ket of quality and environmentally friendly food products 
in Ukraine is determined; The ways of their solution are 
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СОЦІАЛЬНІ ПОТРЕБИ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ: 
ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ, 
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Анотація. У статті запропоновано вдосконалену 
трактовку терміна «соціальні потреби», обґрунтова-
но їх структуру, виявлено закономірності та чинники 
формування, розвитку і реалізації в процесі еволюції 
техніко-технологічної бази виробництва та зміни тех-
нологічних укладів економіки. Визначено пріоритетні 
напрями державної політики у сфері оптимізації сере-
довища життєдіяльності, здатного забезпечити належ-
не відтворення та стимулювати продуктивну реалізацію 
людського та інших складових соціально-гуманітарно-
го потенціалу України.

Ключові слова: соціальні потреби, держава добро-
буту, макросоціальна система, соціальна політика, пе-
рехідна економіка, капіталізація соціально-гуманітар-
ного потенціалу.

Постановка проблеми. Перманентним провідним чинни-
ком та індикатором суспільно-економічного розвитку, зокрема в 
аспекті обґрунтування й удосконалення організаційно-економіч-
ного механізму соціального забезпечення і захисту населення, є 
соціальні потреби в їх індивідуальному, колективному, терито-
ріальному та загальносуспільному вимірах. Спектр соціальних 
потреб та механізми їх задоволення еволюціонували з розвитком 
людської спільноти від популяції, об’єднаної на родинній основі, 
до соціуму, що сформувався і розвивається завдяки синергії при-
родних, емоційних, мовно-комунікаційних, духовно-містичних, 
діяльнісних та правових взаємодій індивідів, їх функціональ-
них і територіальних угруповань. Критично важливим рушієм 
процесу визнання суспільством та реалізації соціальних потреб 
в окремі конкретно-історичні періоди слід визнати еволюцію 
техніко-технологічної бази виробництва та зміни технологічних 
укладів економіки, що послідовно підвищили роль людського 
потенціалу до основної продуктивної сили суспільного відтво-
рення в умовах нео- та постіндустріальних економік.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Соціальні 
потреби індивіда та сукупності людських спільнот в соціумі, 
їх походження, механізми розвитку і задоволення є предметом 
всебічного дослідження системи суспільно-економічних наук 
в широкому спектрі соціально-антропологічного, соціологіч-
ного, соціально-економічного, економіко-інституційного, полі-
тологічного й культурологічного підходів. Найбільш комплек-
сно ця проблематика розглядається в працях, де:

– обґрунтовуються підходи до класифікації спектру 
потреб індивіда в соціумі [1–4];

– досліджуються фактори формування, еволюції та легі-
тимізації особистих та колективних соціальних потреб [5–10];

– вивчаються проблеми, розробляються механізми відтво-
рення середовища життєдіяльності, оптимального (з огляду на 

наявну техніко-технологічну базу економіки, чинні стандарти 
і гарантії соціального забезпечення) для реалізації актуальних 
загальносуспільних та суспільно необхідних потреб [11–15];

– визначаються підходи до підвищення ефективності 
формування і капіталізації спектру складових соціально-гу-
манітарного потенціалу як суспільного феномена, що, висту-
паючи нині провідним ресурсом суспільного відтворення, 
інтегрує кількісно-якісні параметри розвитку і задоволення 
спектру потреб індивідів, функціональних і територіальних 
спільнот певної країни [16–19].

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Прагнучи зміцнення конкурентних позицій на світовій 
арені, Україна пов’язує очікування щодо усталення процесів 
зростання власної неоіндустріальної перехідної економіки зі 
швидким розвитком її інвестиційно привабливих наукоємних 
та обслуговуючих секторів, а отже, з підвищенням ефектив-
ності капіталізації спектру складових людського і загалом соці-
ально-гуманітарного потенціалу. Досягнення цієї мети ґрунту-
ється на вдосконаленні соціальної політики в напрямі належної 
інституціалізації закономірностей і механізмів задоволення 
спектру суспільних (загальносуспільних й суспільно необхід-
них), а також приватних потреб населення.

Мета статті. З огляду на висвітлену у фахових працях акту-
альність категорії соціальних потреб для проблематики сталого 
зростання неоіндустріального суспільства з перехідною еко-
номікою мета статті полягає у визначенні терміна «соціальні 
потреби», вивченні їх структури, закономірностей і чинників 
формування, розвитку та реалізації, а також в обґрунтуванні 
пріоритетів інституціалізації відповідної методології в поточ-
ній соціально-економічній політиці України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Соціальні 
потреби окремого індивіда та населення країни в сучасному світі 
є дуальною похідною їх біологічних та суспільно генерованих 
складових, зокрема зазначених вище умов і факторів станов-
лення та розвитку людських популяцій та соціумів державних 
і наддержавних адміністративних утворень. Вони ґрунтуються 
передусім на вихідних (первинних) біологічних потребах люд-
ської істоти, що з формуванням і змінами міжособистісних, 
сімейних, колективних та власне суспільних стосунків і відно-
син індивідів, соціальних груп і верств еволюціонують у спектр 
похідних (квазі)потреб, які визначаються індивідуалістично 
вмотивованою та суспільно зумовленою складовими поведінки 
суб’єктів соціуму. При цьому певної трансформації, зумовленої 
нормами поведінки та особливостями взаємодій у спільноті, 
впливом решти культурно-ідеологічних чинників, що продов-
жують активно розвиватися, зазнають зміст та механізми задо-
волення власне природних потреб індивіда, значну частину 
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яких (за винятком суто фізіологічних), згідно із суспільно-еко-
номічним підходом, доцільно класифікувати як блок первин-
них біосоціальних потреб, пов’язаних з матеріально-побутовим 
забезпеченням, досягненням та підтриманням безпеки життя і 
середовища життєдіяльності, а також репродукцією як засобом 
соціального захисту та трансляції знань і досвіду в поколіннях.

У вимірі цивілізаційного розвитку соціальні потреби (насам-
перед, в організації колективного життя, самоствердженні й 
здійсненні лідерських функцій, пізнанні, самодіяльності та 
самореалізації) визнають вищими цілями життєдіяльності 
спільноти, що формують основні її цінності, тобто абстрактні 
ідеї, які втілюють суспільні ідеали і є завдяки цьому еталоном 
належного [5, с. 379–380]. Соціальні цінності є поширеними 
та визнаними в суспільстві чи соціальній групі переконаннями 
щодо цілей, яких потрібно досягти, та шляхів і засобів їх реа-
лізації [6, с. 112], а отже, основою формування і регулятивної 
функції ціннісних орієнтацій особистості, становлення яких 
є невід’ємною складовою усіх аспектів соціалізації людини. 
Ієрархія суспільних і групових цінностей (серед їх основних 
категорій слід назвати теоретичні, економічні, політичні, пра-
вові, моральні, соціальні, естетичні, релігійні) визначає ієрар-
хію ціннісних орієнтацій особистості та значною мірою впливає 
на історичний шлях соціуму, оскільки на основі своїх ціннос-
тей та ціннісних орієнтацій суспільство, держава, нація, певна 
соціальна група розробляють систему норм поведінки суб’єктів 
цих спільнот як вимог, обов’язкових для виконання задля упо-
рядкування життя соціуму, його ефективного функціонування, 
налагодження необхідної взаємодії його членів [7, с. 14, 18, 110]. 
Соціальні норми, продуковані державою як суспільним інститу-
том загалом та органами влади зокрема, представлені конститу-
ціями, законами, державними галузевими, будівельними, сані-
тарними нормами й нормативами, інструкціями тощо.

У вказаному контексті розвиток суспільства, його функціо-
нальної і територіальної організації (зокрема, щодо сукупності 
систем життєзабезпечення, серед яких слід назвати соціальну 
інфраструктуру) доцільно розглядати як історію формування 
кола потреб людини, факторів, умов і механізмів їх задово-
лення разом з динамікою позицій соціальних суб’єктів щодо 
необхідного для споживання обсягу життєвих благ. Спектр 
первинних і похідних потреб індивідів та соціальних груп, які 
формують суспільство, значною мірою несучи в собі ознаки 
психічних структур і властивостей цих суб’єктів, суттєво впли-
ває на архітектуру, цілі та організаційно-економічні механізми 
функціонування соціуму та держави (тобто інституту, утворе-
ного на засадах угоди певної територіальної спільноти щодо 
прийнятних форм відносин і взаємодії усіх її груп та верств).

З огляду на потреби власної безпеки територіальна спіль-
нота, держава, суспільство загалом повинні регулювати процес 
формування та ієрархізації потреб як їх пересічного члена, так 
і соціальних груп, що відбувається в процесі виховання, освіти, 
трудової діяльності, спілкування і творчості у певному куль-
турному й соціальному оточенні з набуттям індивідуального 
життєвого досвіду та усвідомленням суспільно-історичних 
фактів і закономірностей. Орієнтир на суспільно-політичну 
стабільність і сталість розвитку передбачає нормування і кон-
троль процесу задоволення відповідних потреб у встановлених 
суспільно необхідних обсягах.

Походження та еволюція потреб людини і соціуму (як вищого 
рівня самоорганізації життєдіяльності населення на певній тери-
торії на засадах спільності популяційного походження, а також 
об’єднання емоційним, мовно-комунікаційним, діяльнісним, 

правовим та духовно-містичним типами взаємодій [8, с. 10]) 
знайшли відображення в низці моделей їх класифікації, що, 
попри відмінності у вихідних принципах побудови та рівні гене-
ралізації, є цілком узгоджуваними та взаємопов’язаними через 
принцип трансформації первинних у розмаїття квазіпотреб [1–4; 
9–10]. Найвідомішими з них є розроблені А. Маслоу ієрархії 
потреб, що визначають їх основні щаблі (фізіологічні, або орга-
нічні, потреби; потреби в безпеці, у приналежності й любові, 
повазі та пошані; пізнавальні, естетичні потреби; потреби в 
самоактуалізації) та базові умови досягнення людиною добро-
буту, ґрунтуючись на ідеях щодо послідовності розвитку мотива-
цій, а також неможливості виявлення та реалізації вищих потреб 
в умовах завчасного незадоволення їх найбільш примітивних 
(тобто найбільш нагальних для організації середовища життєді-
яльності та забезпечення особистої і колективної безпеки) видів. 
Як прихильник теорії суспільного добробуту А. Маслоу вважав 
головним його показником якість життя, розташувавши потреби, 
пов’язані із соціальною захищеністю громадян, а отже, фунда-
ментальні щодо суспільного добробуту, тобто потреби в безпеці, 
приналежності, повазі, на середніх рівнях ієрархії. Серед визна-
них світовою наукою авторів моделей класифікації потреб слід 
також відзначити такі.

1) Модель Ф. Герцберга. Двофакторна модель потреб як 
мотиваторів суспільної діяльності, згрупованих за чинниками: 
а) середовища життєдіяльності (або гігієнічними), серед яких 
виробниче середовище, зокрема, характеризують політика 
організації та її втілення адміністрацією, умови праці, заро-
бітна плата, мікроклімат у колективі або відповідні міжособові 
службові та приватні стосунки, рівень безпосереднього контр-
олю за роботою; б) мотивацій у характері та змісті діяльності, 
серед яких слід назвати успіх, кар’єру, визнання та схвалення 
результатів роботи, ступінь делегування повноважень і відпові-
дальності, можливості творчого та професійного зростання.

2) Модель Д. МакКлеланда. Модель трьох «набутих» потреб, 
а саме влади, досягнення успіху та причетності, де зроблено наго-
лос на потребах вищих рівнів, оскільки з розвитком суспільства, 
на думку дослідника, повне або часткове задоволення потреб 
нижчих рівнів стає дедалі доступнішим. При цьому потреба влади 
визначається як бажання впливати на інших людей з конкретною 
метою, контролювати і визначати їх поведінку, брати на себе від-
повідальність; потреба досягнення успіху задовольняється в про-
цесі якомога успішного виконання роботи будь-якої складності та 
ефективного вирішення проблем, що передбачає участь у таких 
ситуаціях, відповідальність за прийняття рішень та прагнення 
належної винагороди за позитивні результати; потреба у причет-
ності реалізується у соціальній взаємодії та спілкуванні, через 
суспільну активність, дружні стосунки та сприятливість мікроклі-
мату інших неформальних відносин, а також через прагнення до 
влади на різних організаційних рівнях.

3) Модель К. Альдерфера. ERG-модель, або трирівнева 
ієрархічна модель системи потреб, згрупованих згідно з кри-
терієм зменшення їх конкретності за категоріями існування 
(потреби фізичного здоров’я та добробуту), взаємозв’язків 
(потреби у задовільних стосунках з іншими людьми), зростання 
(потреби в розвитку внутрішнього потенціалу особистості, 
персонального росту та підвищення компетентності). На думку 
низки дослідників, ця модель потреб найповніше враховує різ-
номанітність індивідуальних характеристик, культурних від-
мінностей, особливостей виховання та освіти соціальних груп, 
а також специфіку національних менталітетів в аспекті градації 
потреб за пріоритетами.



143

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

Поряд з актуалізацією потреб вищого рівня у процесі 
якнайповнішого задоволення нижчих їх видів розглянуті 
моделі класифікації соціальних потреб дають змогу зробити 
такі висновки.

1) Цілковите задоволення потреб нижчого рівня, пов’яза-
них з різноманітними аспектами організації побуту та забезпе-
чення безпеки життєдіяльності, не є виключною умовою для 
формування і задоволення потреб вищого рівня, а саме потреб 
в інтелектуальному й духовному розвитку, самореалізації.

2) Система потреб людини в соціумі формується і реалізу-
ється у невідривній єдності та послідовності, в нео- та постінду-
стріальних суспільствах не відповідаючи на індивідуальному та 
колективному (груповому) рівнях фіксованій в схемах ієрархії та 
допускаючи можливість існування кількох домінуючих потреб.

3) Актуалізація певних потреб у процесі задоволення їх спек-
тру може здійснюватись не лише згідно з прийнятою в суспільстві 
певній соціальній групі або родині ієрархічною послідовністю, 
але й залежно від динаміки техніко-технологічних умов життєді-
яльності, матеріальних можливостей та морально-етичних наста-
нов індивіда щодо градації і задоволення потреб.

4) За наявності в суспільстві об’єктивних чи суб’єктивних 
перешкод для задоволення потреб вищого рівня посилюється 
вплив на ціннісні орієнтири, життєдіяльність і розвиток інди-
віда потреб нижчих рівнів. До об’єктивних насамперед нале-
жать перешкоди, генеровані суспільним устроєм з ознаками 
поглиблення майнового розшарування і становлення касто-
вого суспільства, якому властиві низький рівень оплати праці 
та низка обмежень у забезпеченні вертикальної соціальної 
мобільності населення і територіальної мобільності легально 
зайнятих, внаслідок чого працюючі та члени їх сімей, зокрема, 
не можуть повноцінно задовольняти потреби в конкурентоз-
датній освіті, підвищенні кваліфікації і перепідготовці, кар’єр-
ному рості; техніко-технологічними особливостями розвитку 
країн у періоди суспільно-економічної нестабільності, ресурс-
них криз, природних катаклізмів тощо. Суб’єктивними є пере-
шкоди, пов’язані з психологічними особливостями, а також 
морально-етичними успадкованими і сприйнятими настано-
вами індивідів та соціальних груп незалежно від рівня мате-
ріального добробуту, що спричиняють їх споживацькі настрої, 
зниження потреб, люмпенізацію та антисоціальну маргіналіза-
цію, а отже, деградацію потенціалу сталого розвитку соціуму у 
форматі чинного суспільно-політичного устрою.

Розглянуті вище закономірності походження та еволюції 
потреб індивіда та суспільства загалом, а також підходи до їх 
класифікації можна узагальнити в ієрархічній моделі, що вклю-
чає такі види потреб, розташовані в порядку посилення їх зна-
чущості в процесі еволюційно-історичного розвитку людини і 
соціуму:

– фізіологічні й матеріально-побутові потреби (у їжі, пит-
ній воді, житлі, довкіллі прийнятної якості, задоволенні інших 
фізіологічних і побутових потреб, зокрема потреб щодо про-
довження роду та організації бажаного способу життя);

– потреба в безпеці (у відчутті захищеності індивіда та 
спільнот за його приналежністю, у прогнозованості особове 
значущих сфер і напрямів життєдіяльності, в здоров’ї);

– потреба в здобутті та ствердженні статусу в спільноті 
(в особистому залученні до соціуму та певних спільнот у його 
складі, в адекватному сприйнятті оточуючими, зокрема в сімей-
них стосунках, кар’єрі, лідерстві);

– потреба у визнанні (у досягненні успіху й компетентно-
сті, у схваленні та пошані);

– пізнавальні потреби (у знаннях і вміннях, в дослідженні, 
усвідомленні та розумінні, в накопиченні та аналізі досвіду);

– морально-релігійні та естетичні потреби (у гармонізації 
особистості, спільноти та довкілля, зокрема в аспектах органі-
зації умов і способу життя);

– потреба в самореалізації та самоактуалізації (у якнай-
повнішій реалізації та усвідомленні стимулів саморозвитку 
внутрішнього творчого, професійного та духовного потенціалу 
особистості, в усвідомленні соціальної відповідальності).

З огляду на ієрархію та зміст сукупності соціальних потреб 
людини, соціальних груп і суспільства загалом у суспільно-еко-
номічному контексті серед них доцільно виокремити:

– за функціональним призначенням щодо облаштування 
життєдіяльності та реалізації системи цінностей – матеріаль-
но-побутові й соціально-культурні;

– згідно з історично опрацьованими механізмами задово-
лення потреб – суспільні (в їх складі виділяються загальносу-
спільні та суспільно необхідні, що формуються і реалізуються 
на загальнодержавному, колективному та індивідуальному рів-
нях), а також приватні;

– за нагальністю для індивіда та соціальних груп – 
повсякденні, періодичні та епізодичні (це сформувало класи-
фікацію споживчих товарів і послуг із зазначеною частотою 
попиту, територіальну організацію відповідної економічної 
діяльності та інфраструктури).

Основними факторами розвитку та актуалізації соціальних 
потреб є такі:

– науково-технологічні (особливості перш за все на рівні 
країн, науково-технічного прогресу, динаміки інноваційних 
циклів та техніко-технологічних укладів) [16–19];

– цільові та результативні параметри розвитку макросо-
ціальної системи (особливості та динаміка характеристик соці-
альної диференціації, зокрема розшарування за майновими озна-
ками, рівнем та співвідношенням грошових і сукупних доходів, 
обсягами споживання суспільно необхідних матеріально-побу-
тових і соціально-культурних товарів і послуг; рівня освіти; соці-
альної і трудової мобільності населення в регіональному розрізі; 
зміст та еволюція підходів до визначення обсягів і структури 
держзамовлення на підготовку робітників і спеціалістів, рівня 
оплати праці, пільг та соціальних допомог, до оподаткування 
трудових і рентних доходів, надання первинної та спеціалізова-
ної медичної допомоги, забезпечення житлом низько- і серед-
ньодохідних верств, організації доступу до джерел інформації, 
духовних та історико-культурних надбань) [11–15];

– культурно-ідеологічні (спосіб життя соціальних груп і 
верств, успадковані та сприйняті родинні, суспільні й релігійні 
настанови гідної суспільно-економічної та побутової актив-
ності, зміст ідеологій загальнонаціональної та етнічної самоі-
дентифікації населення в аспектах толерантного ставлення до 
представників інших народів, культур і релігій, можливостей 
та засобів асиміляції в суспільстві, зокрема прийнятних видів і 
механізмів економічної діяльності та співпраці).

В умовах глобалізації суспільно-економічних процесів 
функціонування країн і національних господарств, які пере-
бувають на неоіндустріальній стадії розвитку (зокрема, пере-
хідних економік), до основних тенденцій еволюції соціальних 
потреб слід віднести такі.

1) В цивілізаційному та суспільствоформуючому аспектах:
– визнання рівності прав людей на фізичний, інтелектуаль-

ний, духовний розвиток та суспільно корисну самореалізацію, а 
також низки основоположних свобод особистості, що передба-
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чає створення можливостей для досягнення кожним індивідом 
вершини піраміди потреб за обов’язкової умови якнайповнішого 
задоволення їх базових видів у матеріально-побутовому облаш-
туванні та убезпеченні середовища життєдіяльності;

– глобалізація процесів розвитку, змістового наповнення та 
ієрархізації потреб у межах країн, їх політичних, та економічних 
угруповань, а також у світовому масштабах водночас з індивідуа-
лізацією потреб (насамперед, вищих) на особистісному рівні.

2) В суспільно-політичному та організаційно-економіч-
ному аспектах:

– конституційне визнання зобов’язань держави щодо їх 
задоволення в так званому суспільно необхідному обсязі, зміс-
тове формування та унормування відповідних гарантій, що 
передбачає, зокрема, нормативно-правове й цільове фінансове 
забезпечення (зокрема, стандартизацію і контроль) діяльності з 
виробництва товарів і послуг, а також із розвитку та удоскона-
лення територіальної організації інфраструктури, призначених 
для виконання цих зобов’язань;

– реалізація ідеологій наповнення потреб вищих рівнів (піз-
навальних, у досягненні професійної компетентності й соціаль-
ного статусу, задоволеності параметрами особистісної реалізації) 
спільнотоконсолідуючим та солідаризуючим змістом, похідними 
чого є підтримання суспільно-політичної стабільності й наці-
ональної безпеки, формування солідарних систем соціального 
забезпечення, створення потенціалу саморозвитку територіаль-
них громад, соціально відповідальна орієнтація бізнесу.

3) У виробничо-технологічному аспекті:
– орієнтація на індустріальні технології задоволення потреб 

водночас з переходом від масового до індивідуалізованого спожи-
вання відповідних товарів і послуг, організованого завдяки мар-
кетингу їх ринків (як невід’ємному елементу адресності держав-
ного соціального забезпечення та прибутковості підприємницької 
діяльності), розвитку інтерактивних форм задоволення потреб 
(зокрема, торгівлі за каталогами, електронної та виїзної, дистан-
ційних послуг навчання і медичного консультування);

– соціально свідома оптимізація та редукція матеріаль-
но-побутових потреб в інтересах зниження ресурсо- та енерго-
ємності економіки, пом’якшення негативного антропогенного 
впливу на довкілля.

Висновки. З огляду на основні фактори, закономірності та 
загальноцивілізаційні тенденції формування, легітимізації і задо-
волення соціальних потреб політика України у сфері підвищення 
ефективності капіталізації складових соціально-гуманітарного 
потенціалу має ґрунтуватися на системі заходів з удосконалення 
соціального забезпечення і захисту населення водночас зі сти-
мулюванням інноваційної активності суб’єктів господарювання 
в ланках соціального призначення. Насамперед це передбачає:

– доопрацювання та впровадження на галузевому і 
територіальному рівні Державного класифікатора соціальних 
стандартів і нормативів, зокрема в частині їх диференціації за 
соціально-демографічними ознаками і територіальними коефі-
цієнтами, що зумовлюються відмінностями регіонів і систем 
розселення за попитом та ступенем задоволення суспільно 
необхідних потреб;

– розробку й виконання змістових і часових індикато-
рів та орієнтирів реалізації зазначених соціальних стандартів 
(показників рівня і якості життя, територіальних і міжрегіо-
нальних відмінностей, раннього попередження несприятливих 
соціально-економічних тенденцій), обґрунтованих з огляду на 
можливості їх фінансування бюджетними, суспільними солі-
дарними і приватними ресурсами;

– подальшу реалізацію Державного класифікатора соці-
альних стандартів і нормативів у нормативно-правовому і 
ресурсному (фінансовому, матеріально-технічному, кадровому) 
забезпеченні процесів надання територіальним громадам сус-
пільно необхідних послуг;

– унормування обсягів та процедур захисту і наповнення 
за рахунок місцевих податків та зборів статей видатків місце-
вих бюджетів, що фінансують надання населенню суспільно 
необхідних послуг, споживання яких оптимізує базові умови 
життєдіяльності, а також стартові транзакційні витрати на здо-
буття конкурентоспроможної освіти і професії;

– реалізацію законодавчих основ формування і розвитку 
інноваційних форм просторової організації соціальної інфра-
структури, покликаних забезпечити економне витрачання обме-
жених ресурсів бюджету водночас зі збереженням прийнятної 
доступності послуг соціального призначення (госпітальних 
округів і територіальних медичних об’єднань як форм органі-
зації, відповідно, спеціалізованої та амбулаторно-поліклінічної 
допомоги; освітніх округів; базової мережі закладів культури); 
формуючись у специфічних місцевих умовах, ці структури інте-
грують опорні заклади з функцією ресурсних і методичних цен-
трів та керовану периферію в зоні нормативної часової і тран-
спортної доступності, що користується відповідними послугами;

– пожвавлення процесів поширення поліфункціональних 
культурно-освітніх закладів (навчально-виховних комплексів, 
інтегрованих шкіл-бібліотек, клубів-бібліотек, клубів-фіз-
культурно-спортивних комплексів тощо) як засіб збереження 
мережі інфраструктури освіти, культури і мистецтв, фізкуль-
тури і спорту, доукомплектування її штатів та забезпечення 
нормативної доступності в системах розселення;

– удосконалення страхових і фінансово-кредитних меха-
нізмів задоволення суспільно необхідних потреб населення 
в житлі, освіті, охороні здоров’я, страхуванні спектру ризи-
ків життєдіяльності (в межах програм і проектів пільгового 
та іпотечного кредитування будівництва і ремонту житла для 
фізичних осіб; адресного надання освітніх ваучерів і кредитів, 
зокрема таких, що підлягають частковому відшкодуванню; ста-
новлення системи загальнообов’язкового медичного страху-
вання, оптимізації доступу населення до послуг закладів, де 
діють лікарняні каси, а також залучених до програм добровіль-
ного медичного страхування тощо);

– становлення бюджетно-страхової моделі суспільної 
охорони здоров’я, що забезпечить нарощування ресурсної бази 
цієї ланки за рахунок збереження досягнутого рівня її бюджет-
ного фінансування водночас з впровадженням ефективних 
схем накопичення і витрачання коштів за програмами загаль-
нообов’язкового медичного страхування;

– удосконалення механізмів акумуляції та контролю за 
витрачанням страхових виплат на загальнообов’язкове медичне 
страхування непрацюючого населення (осіб у віці, молодшому 
за працездатний; непрацюючих осіб з обмеженими функціо-
нальними можливостями; осіб у віці, старшому за працездат-
ний, на пенсії);

– розвиток у сфері послуг (зокрема, в обслуговуванні 
побутових і супутніх потреб закладів соціального призначення) 
приватно-державного партнерства;

– розвиток міжгалузевої інноваційної інфраструктури та 
кластерів сфери послуг (зокрема, за спеціалізаціями організа-
ції дозвілля, рекреаційно-оздоровчого і туристичного обслу-
говування населення; лікувально-профілактичного та реабілі-
таційно-оздоровчого обслуговування населення; побутового 
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обслуговування населення; обслуговування платоспроможного 
попиту населення на послуги освіти; науково-інформаційного 
та рекрутингового обслуговування виробничої діяльності; 
інституційного, правового та фінансового обслуговування 
виробничої діяльності; матеріально-технічного і побутового 
обслуговування виробничої діяльності; обслуговування діло-
вого туризму та корпоративної рекреаційно-оздоровчої діяль-
ності), зокрема, з метою інтеграції відповідних структур у регі-
ональні спеціальні економічні зони різного профілю;

– реалізацію програм повномасштабного охоплення 
районів обласних адміністративно-територіальних утворень і 
міст мережею підприємств комунального сервісу різних форм 
власності (зокрема, створених на основі житлово-експлуата-
ційних організацій), налагодження їх прозорої конкуренції на 
ринку послуг та взаємодії із представниками замовників, а саме 
юридичними та фізичними особами, що є власниками і корис-
тувачами житлового і громадського фонду;

– подальше впровадження ефективних у ринкових умо-
вах форм самоорганізації власників і користувачів жилих і 
нежилих приміщень, представлених, зокрема, об’єднаннями 
співвласників багатоквартирних будинків і садибної забудови 
та їх асоціаціями; сприяння ОСББ та їх асоціаціям у доступі до 
методичних послуг та фінансово-кредитних ресурсів технічної 
допомоги у сфері модернізації ЖКГ;

– реалізацію програм кластерного розвитку територій 
санаторно-курортного оздоровлення та спеціалізованого туризму 
(сільського, екологічного, спортивного, медичного тощо);

– визначення джерел рентоутворення в ланках соціаль-
ного призначення, а також механізмів їх диференційованого 
оподаткування та передачі частини рентних платежів до бюдже-
тів за місцем розташування відповідних ресурсів і виробництв.

Висвітлені організаційно-економічні зрушення у формуванні 
та функціонуванні соціальної сфери України та її інфраструктури 
на рівні систем розселення й окремих територіальних громад 
сприятимуть усталенню ресурсного забезпечення та створенню 
умов для послідовного поліпшення якості життя, а також реаліза-
ції продуктивного потенціалу населення на тривалу перспективу.
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Богуш Л.Г. Социальные потребности в условиях 
переходной экономики: закономерности и особенности 
формирования, реализации, развития

Аннотация. В статье предложена усовершенство-
ванная трактовка термина «социальные потребности», 
обоснована их структура, выявлены закономерности 
и факторы формирования, развития и реализации в 
процессе эволюции технико-технологической базы 
производства и изменения технологических укладов 
экономики. Определены приоритетные направления 
государственной политики в сфере оптимизации среды 
жизнедеятельности, способной обеспечить надлежа-
щее воспроизводство и стимулировать продуктивную 
реализацию человеческого и прочих составляющих со-
циально-гуманитарного потенциала Украины.

Ключевые слова: социальные потребности, госу-
дарство благосостояния, макросоциальная система, со-
циальная политика, переходная экономика, капитализа-
ция социально-гуманитарного потенциала.

Bogush L.G. Social needs in a transitive economy: 
patterns and peculiarities of formation, realization, 
development

Summary. The article improves the interpretation of 
the term “social needs”, substantiates their structure, re-
veals the patterns and factors of formation, development 
and implementation of social needs in the process of evo-
lution of the technical and technological production basis 
and changes in economy’ technological modes. The prior-
ity directions of the state policy in optimizing the living 
environment, capable to ensure adequate reproduction and 
to stimulate the productive realization of human and other 
components of the Ukrainian socio-humanitarian poten-
tial, are determined.

Keywords: social needs, welfare state, macro-social 
system, social policy, transitive economy, capitalization of 
the socio-humanitarian potential.
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ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ 
ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Анотація. У статті досліджено основні детермінан-
ти пенсійного забезпечення в Україні і світі. Проаналі-
зовано сучасний стан пенсійного забезпечення в про-
цесі реформування пенсійної системи України, а на цій 
основі обґрунтовано пропозиції щодо його покращення.
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Постановка проблеми. Успішне реформування національ-
ної системи пенсійного забезпечення є важливою запорукою 
соціально-економічної та політичної стабільності в державі. Від 
того, наскільки ефективною і правильно організованою є пенсійна 
система, залежить добробут населення та стан економіки загалом.

Процес здійснення пенсійної реформи в Україні має склад-
ний і неоднозначний характер. Низький розмір пенсій, нерів-
номірний розподіл страхових виплат, постійна нестача коштів 
для виплати пенсій – ось далеко не повний перелік проблем, які 
постали перед державою та її громадянами в пенсійній сфері. 
Нині більшість українських пенсіонерів знаходиться за межею 
бідності. Тому основною метою пенсійної реформи має стати 
забезпечення гідного рівня життя пенсіонерів, які протягом 
свого трудового життя сплачували пенсійні внески, не прихо-
вуючи своїх трудових доходів. Проте чинне законодавство про 
пенсійне забезпечення не вирішує нинішніх проблем і містить 
низку суперечливих та неоднозначних положень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Протягом остан-
ніх десятиріч в наукових і політичних колах розвинених держав та 
країн, що розвиваються, розгортаються дискусії щодо реформу-
вання систем пенсійного забезпечення, у центрі яких перебувають 
пошук найефективніших його механізмів, створення багаторівне-
вих взаємодоповнюючих та взаємопов’язаних пенсійних систем, 
активне залучення приватного сектору та самих застрахованих до 
фінансування пенсійних витрат, залучення до процесу пенсійного 
страхування осіб, зайнятих на тіньовому ринку праці, створення 
комплексних інститутів соціального захисту пенсіонерів. Питан-
ням реформування пенсійної системи у своїх працях приділяли 
увагу багато вітчизняних вчених, зокрема М. Бойко, Е. Ліба-
нова, О. Макарова, Б. Надточій, А. Нечай, І. Кравченко, О. Палій, 
В. Сценко, М. Шаповал. Проблеми пенсійної реформи в Україні 
сьогодні обговорюють всюди. Проте дотепер як у науковій, так і 
в практичній сферах триває пошук найкращих рішень щодо ефек-
тивного реформування системи пенсійного забезпечення як на 
державному рівні, так і у світовому масштабі.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Новітні українські реалії, які характеризуються заго-
стренням політичної та економічної кризи, зростанням соці-

альної напруги та погіршенням демографічної ситуації в країні, 
вимагають вжиття нагальних заходів щодо гідного пенсійного 
забезпечення для українських громадян. В роботі ми представ-
ляємо власне бачення сучасного стану пенсійного забезпечення 
в ході реформування пенсійної системи України.

Мета статті полягає в аналізі основних детермінант пен-
сійного забезпечення й обґрунтуванні на цій основі пропози-
цій щодо його вдосконалення в умовах провадження пенсійної 
реформи в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Пенсійне 
забезпечення – важлива складова соціального захисту насе-
лення, від якої залежать добробут громадян, соціальна стабіль-
ність та економічний розвиток суспільства. Проте в Україні 
воно не відповідає вимогам сьогодення, що зумовлено недолі-
ками чинної пенсійної системи та недосконалим механізмом її 
фінансового забезпечення.

Розглянемо сучасний стан пенсійного забезпечення насампе-
ред на тлі демографічної ситуації в Україні та світі. В Україні і світі 
продовжується негативна тенденція старіння нації. Пенсіонерів з 
кожним роком стає все більше. Якщо у 1991 р. частка українців, 
старших 60 років, становила 18,7%, то сьогодні – 22,1%. Згідно з 
оцінками демографів у 2036 р. частка пенсіонерів серед населення 
України досягне 30% і вдвічі перевищуватиме кількість молоді 
до 14 років. Схожа ситуація склалась і в сусідів України: у Росії 
частка пенсіонерів становить 29%, у Білорусії – 25% [1].

Нині в Україні на 10 млн. працюючих припадають 12 млн. пен-
сіонерів. Зазначимо, що розмір середньої пенсії в Україні стано-
вить тільки 33% від середньої зарплати, а середня заробітна плата 
на одну застраховану особу становить 7 351 грн. згідно з даними 
Кабінету Міністрів України на 30 вересня 2017 р. В інших країнах 
цей показник значно вищий. Так, у Великій Британії співвідно-
шення між зарплатою і пенсією дорівнює 90%, у Польщі – 58%, у 
Білорусії – 42%, у Росії – 38%. Досить суттєво по різних країнах 
варіюється й вік виходу на пенсію.

Пізніше усіх на пенсію виходять японці – у 70 років. Однак 
при цьому слід враховувати, що жителі японських островів 
належать до довгожителів планети. Середня тривалість життя 
японців становить 83,7 років, поляків – 77,5, українців – 71,3, 
росіян – 70,5. В Україні жінки живуть в середньому на 10 років 
довше за чоловіків: 76,1 проти 66,3. За показником середньої 
тривалості життя Україна перебуває на 104 місці у світі [2]. 
З огляду на той факт, що середня тривалість життя чоловіків 
в Україні складає 66 років, у разі підняття пенсійного віку до 
65 чоловіки отримуватимуть пенсію тільки протягом 1 року. 
Також зазначимо, що нині в деяких державах планується під-
вищення пенсійного віку для обох статей: в Росії – до 65, у 
Польщі – до 67, у США – до 69 років.
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В Україні нині за межею бідності живуть близько 60% 
населення. Про це заявив постійний представник програми 
розвитку ООН в Україні Ніл Вокер під час презентації звіту 
ПРООН щодо людського розвитку. Україна цього року зали-
шиться в десятці найбідніших країн за версією американського 
ділового видання “Bloomberg”. У Bloomberg’s Misery Index 
(індекс бідності чи знедоленості), який ґрунтується на прогно-
зах інфляції та безробіття для 65 країн у 2017 р., Україна займає 
7 позицію з прогнозованим індексом 19 [3].

Середня пенсія в Україні, згідно з даними КМУ, становить 
приблизно 68 доларів (1 828 грн.) [4]. Водночас у країнах Євро-
союзу пенсійні виплати в середньому становлять понад тисячу 
євро. Для більшості європейських пенсіонерів життя на пен-
сії – це справді відпочинок. Для більшості українських пенсіо-
нерів – школа виживання. Європейські пенсіонери нормально 
харчуються, подорожують і займаються улюбленими хобі. Наве-
демо приклад Франції, яка за площею трохи поступається Укра-
їні, а за кількістю населення перевищує на 20 мільйонів осіб. 
Середній розмір пенсії француза становить близько 1 000 євро. 
Приблизно стільки ж отримують пенсіонери в Італії та Велико-
британії. Трохи менші пенсії у німців та іспанців. А у мешканців 
скандинавських країн розмір пенсій вищий. Найкраща ситуація 
у Норвегії, де середня пенсія становить 2 604 долари на місяць 
[5]. На цьому тлі країни Східної Європи, на жаль, виглядають 
бідно. Рівень пенсій в Білорусі, Польщі, Болгарії, Румунії нижче 
в рази порівняно із Західною Європою. І останньою в цьому 
списку є Україна. За розміром пенсій Україна не тільки відстає 
від розвинених країн, але й поступається колишнім республікам 
СРСР. Українські пенсіонери – одні з найбідніших не тільки в 
Європі, але й в усьому світі.

До речі, така ситуація в нашій державі була не завжди. До 
різкого обвалу гривні в 2014 р. розмір середньої пенсії складав 
приблизно 200 дол. США. Зараз загальна кількість пенсіонерів в 
країні досягла 12,3 млн. осіб. З них 8 млн. отримують мінімальну 
пенсію, яка становить 50% споживчого кошика, і знаходяться за 
межею бідності. Після того як пенсійний вік для жінок досягне 
60 років (в 2021 р.), якщо тривалість життя не зміниться, жінки 
будуть жити на пенсії всього 16 років. Зараз в Україні в серед-
ньому чоловіки живуть на пенсії 6,3 років, жінки – 21,1.

В Білорусі середня пенсія за віком становить 157 дол. США. 
Живуть на пенсії чоловіки 5,6 років, жінки – 20,9. У наших 
сусідів за населення 9,5 млн. осіб кожен четвертий – пенсіо-
нер. Після підвищення пенсійного віку на 3 роки (в 2016 р.) 
чоловіки будуть жити «на заслуженому відпочинку» всього 
5,6 років, а жінки – 20,9. До цього чоловіки виходили на пенсію 
в 60 років, а жінки – в 55.

У Польщі середня пенсія складає 460 дол. США. В серед-
ньому чоловіки живуть на пенсії 8,2 років, жінки – 20,9. 
В Польщі чоловіки виходять на пенсію в 65 років, а жінки – в 
60. Поступово до 2040 р. планується підвищення пенсійного 
віку для обох статей до 67 років. Розмір пенсії у Польщі досягає 
60% середньої заробітної плати. У Польщі діють кілька рівнів 
пенсійної системи, при цьому брати участь у другому (нако-
пичувальному) рівні можна за бажанням. Всі, хто отримує 
пенсію нижче середнього рівня, мають низку пільг, зокрема на 
медичне обслуговування і придбання ліків, дотацію на оплату 
комунальних послуг та проїзд у транспорті.

У Франції середня пенсія становить 1 000 євро. У 2013 р. у 
Франції пенсійний вік підняли з 60 до 62,5 років і для чоловіків, 
і для жінок. Загроза економічної кризи змусила уряд Франції 
в 2017 р. розробити новий законопроект, що передбачає збіль-

шення пенсійного віку до 67 років. Повністю він запрацює з 
2023 р. Згідно з даними ВООЗ у Франції чоловіки проводять 
на «заслуженому відпочинку» 19,4 років, а жінки – 25,4. Щоб 
розраховувати на максимальний розмір пенсії, необхідно від-
працювати не менше 40 років.

У США середня пенсія складає 1 200 дол. США. В серед-
ньому живуть на пенсії американські чоловіки 11,9 років, а 
жінки – 16,5. Пенсійний вік становить 65 років. Працюючи 
легально і відраховуючи гроші в державний пенсійний фонд, 
кожен громадянин США заробляє свою пенсію за 10 років. 
Загальна федеральна пенсійна програма (Social Security) охо-
плює майже всіх зайнятих у приватному секторі економіки. 
Крім того, в США активно діють недержавні пенсійні фонди, 
які дають змогу в кілька разів збільшити пенсію. Пенсіонери 
отримують більше 40% від своєї зарплати. Тим, хто заробляв 
мало, держава доплачує до рівня мінімальної пенсії (800 дол. 
США на одну людину, 1 100 дол. США на подружню пару). 
В середньому по всіх штатах розмір пенсії від держави стано-
вить 1 200 доларів. Цієї суми достатньо для нормального життя.

У Швейцарії сьогодні найвищий рівень тривалості життя 
серед країн Європи, а саме 82,5 років. У світі вище тільки у 
Гонконгу та Японії, де в середньому живуть по 83,5 років. 
У Швейцарії багато людей, які перейшли за 100 років. Міні-
мальна пенсія в Швейцарії складає 1 160 франків (1 056 євро), 
а максимальна – 2 320 франків (2 110 євро).

У Люксембурзі чоловіки і жінки можуть йти на пенсію в 
60 років і мають право розраховувати на виплати в розмірі 87% 
від своїх колишніх зарплат. Середня заробітна плата в країні 
без урахування податків і зборів становить 4 300 євро. З 1960 р. 
рівень тривалості життя тут виріс більш ніж на 11 років.

У Швеції для пенсіонерів створені комфортні умови життя. 
Держава надає людям похилого віку багато преференцій, 
наприклад сплачує більшу частину їхніх витрат на медицину 
Рівень пенсії в Швеції доходить до 80% зарплати.

Як свідчать офіційні дані Державної служби статистики 
України, середня тривалість життя в країні дорівнює 71,3 років. 
Цей показник для чоловіків становить 66,3 років, жінок – 
76,1 років. Загальний показник країн Європи перевищує укра-
їнський на цілих 10 років. За останнє десятиліття Україна 
демонструє негативну демографічну динаміку. Ще на початку 
2000-х рр. населення країни нараховувало більше 52 млн. 
жителів. Згідно з даними Державної служби статистики кра-
їни до кінця 2017 р. загальна кількість жителів дорівнюватиме 
42,3 млн. громадян [6]. Таким чином, виходить, що кожного 
року населення країни знижується більш ніж на 100 тис. осіб. 
Основними причинами, що негативно впливають на кількість 
населення нашої країни і тривалість його життя, є масові мігра-
ційні процеси, безробіття, низький рівень життя. Зрозуміло, що 
миттєво збільшити середню тривалість життя в Україні нере-
ально, але можна це зробити в наступних роках, якісно рефор-
мувавши економічну і медичну системи.

Також негативним моментом демографічної ситуації в 
Україні, що впливає на тривалість життя, є гаснуча з кожним 
днем народжуваність дітей. Через економічну нестабільність 
нормальні сімейні пари просто бояться народжувати дітей. 
З іншого боку, серед непевних сімей народження дітей для 
отримання відповідних виплат стало звичайним бізнесом.

Змінивши умови життя для громадян України, забезпе-
чивши безробітних робочими місцями, зробивши економічну 
складову життя стабільною, можна досягти позитивного при-
росту тривалості життя. Інакше кількість населення з кожним 
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роком буде знижуватися, що рано чи пізно призведе до демо-
графічно-пенсійної кризи, що підтверджується даними рис. 1. 
Як бачимо, до 2010 р. працездатного віку досягало більше 
людей, ніж пенсійного, а з 2010 р. ситуація кожного року лише 
погіршувалася. Пік погіршення цієї ситуації прогнозується у 
2018 р., коли кількість нових пенсіонерів буде на 283 тис. біль-
шою, ніж нових працюючих.

Далі ситуація буде покращуватися і має досягти оптимуму в 
2030 р., бо саме на цей рік припадає максимум людей, яким має 
виповнитися 16 років (це діти, яким в 2014 р. був лише 1 рік), а 
кількість нових пенсіонерів буде, навпаки, мінімальною, бо в 
2014 р. серед людей середнього віку мінімальною за кількістю 
була саме вікова група 44–46 років. Проте навіть за таких умов в 
2030 р. мають бути 517 тис. нових працюючих та 611 тис. нових 
пенсіонерів, що майже на 100 тис. більше. Таким чином, за 
умови збереження чинного пенсійного віку кожного року спів-
відношення між кількістю працюючих і пенсіонерів буде погір-
шуватися з усіма негативними наслідками цього процесу. Під 
час аналізування вікової структури населення України у 2017 р. 
встановлено, що кількість населення віком 10–20 років в декілька 
разів менша за вікову групу населення 30–40 років, а вікова група 
40–50 років теж менша за кількість людей передпенсійного віку.

Наступною ключовою проблемою української пенсійної 
системи є низькі відрахування до Пенсійного фонду насампе-
ред через низькі зарплати. Розмір соціального внеску становить 
22% від фонду оплати праці (ще 2015-го ставка була на рівні 
37%, проте з січня минулого року її скоротили). Близько 40% 
працюючих українців офіційно заробляє мінімальну заробітну 
плату. Частина зарплати виплачується «в конверті», і податки з 
неї не відраховуються. Наступне рішення про підвищення міні-
мальної зарплати додасть до «скарбнички» Пенсійного фонду 
близько 15 млрд. грн., проте ситуацію це змінить несуттєво.

Старший науковий співробітник Інституту демографії та 
соціальних досліджень Л. Ткаченко впевнена, що проблема низь-
ких пенсій – наслідок відсталості економіки України. За низьких 
зарплат не можуть бути високі пенсії. Як зазначає вчений, відста-
лість української економіки можна помітити навіть за структурою 

зайнятості населення: кожен четвертий українець (3,5 млн. осіб) 
працює в сфері продажів [7]. Крім того, як кажуть експерти, 
чинна пенсійна система в Україні не відповідає головному кри-
терію – справедливості. Так, середня пенсія судді становить 
більше 20 тис. грн., народного депутата – більше 15 тис. грн., а 
більше мільйона пенсіонерів отримують менше 1 600 грн. Крім 
того, у пенсіонерів, які раніше вийшли на пенсію, виплати менші. 
У 2008 р. коефіцієнт стажу (показник, який враховують під час 
розрахунку пенсій) з 1 збільшили до 1,35; старі пенсії не перера-
хували, а нові стали призначати з урахуванням нового показника.

Пенсії в Україні платяться з трьох джерел: з власних коштів 
Пенсійного фонду, з дотацій держбюджету на покриття дефі-
циту бюджету Пенсійного фонду і позик з Єдиного казначей-
ського рахунку. Згідно з оперативними даними ПФУ загальна 
сума видатків на пенсійні та інші заплановані виплати 
склала 222,9 млрд. грн. (без урахування проведеної у грудні 
2016 р. виплати пенсій січня 2017 р. в сумі 10,4 млрд. грн.), 
що на 24,0 млрд. грн. більше порівняно з відповідним періодом 
минулого року. Одночасно з цим збільшились власні надхо-
дження ПФУ на 36,9 млрд. грн. З Державного бюджету України 
на фінансування пенсійних виплат надійшли 98,2 млрд. гри-
вень. Станом на 1 листопада 2017 р. заборгованість Пенсійного 
фонду перед казначейством становить 48,1 млрд. грн. [8]. Цього 
року на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду перед-
бачено 141,3 млрд. грн. В попередні роки ці суми були значно 
меншими, тому Пенсійний фонд брав позички у казначейства.

Перед казначейством стоїть питання, як Пенсійний фонд з 
дефіцитом у 141,3 млрд. грн. зможе повернути їм 48 млрд. грн. 
боргів, і це питання воно намагається вирішити ще з 2009 р. 
Сума заборгованості разом складає 189,3 млрд. грн. [9]. Латання 
«дірки» в пенсійній системі в 2016 р. обійшлося Україні в 21% 
всіх витрат державного бюджету. А через 20–30 років дотації 
Пенсійному фонду можуть скласти до 40% бюджетних витрат.

Видатки Пенсійного фонду України у 2017 р. становлять 
156,15 млрд. грн., що на 10,69 млрд. грн. більше, ніж у мину-
лому році [10]. Динаміку покриття дефіциту Пенсійного фонду 
України зображено у табл. 1.

Рис. 1. Демографічно-пенсійна ситуація в Україні в 2007–2020 рр.
Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України [6]
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Згідно з даними табл. 1 динаміка дефіциту Пенсійного 
фонду є зростаючою, адже за останні 7 років видатки держави 
на покриття дефіциту ПФУ зросли більш ніж на 90 млрд. грн., а 
також ще мають тенденцію до збільшення в майбутньому.

Зазначене вище підтверджує тезу про те, що реально пен-
сійна реформа проводиться для того, щоб залатати дірки в 
Пенсійному фонді для отримання чергового траншу від МВФ. 
І робиться це не за рахунок зростання економіки, підвищення 
мінімальних зарплат і, відповідно, збільшення надходжень 
ЄСВ до Пенсійного фонду, а за рахунок фізичного зменшення 
кількості потенційних пенсіонерів і зменшення майбутніх пен-
сійних виплат. Страховий стаж поступово підвищується з 15 до 
35 років, а під час підрахунку суми пенсії використовується 
спеціальний коефіцієнт, який з 1 січня 2018 р. зменшується з 
1,35 до 1. Якщо раніше право на пільговий вихід на пенсію у 
55 років мали лікарі, вчителі та соціальні працівники, то зараз 
у них такого права немає. Проте, як і раніше, в 55 років можуть 
вийти на пенсію судді і прокурори, правоохоронці та військові. 
Більшості пенсіонерів виплати підвищили на 200–700 грн., що 
є мізерною сумою порівняно зі зростанням цін і тарифів. Проте 
і без того найбагатші пенсіонери з максимальними пенсіями 
отримали величезний бонус від підвищення максимального 
розміру пенсійних виплат з 10 740 грн. до 13 700 грн., який 
почне діяти з 1 січня 2018 р.

Висновки. Результати дослідження підтверджують, що клю-
човими проблемами системи пенсійного забезпечення в Україні 
є випереджаюче старіння нації та величезний перманентний 
дефіцит Пенсійного фонду. Тому назріло політичне рішення 
щодо швидкісного проведення пенсійної реформи для його 
зменшення, що є умовою отримання чергового траншу від МВФ.

Основними чинниками, що негативно впливають на пенсійне 
забезпечення в Україні, є низькі відрахування до Пенсійного 
фонду насамперед через низькі заробітні плати та зменшення 
кількості офіційно працюючих; високий рівень тіньової еконо-
міки; негативна демографічна ситуація; відстала економіка.

За результатами проведеного дослідження можемо запро-
понувати ключові заходи щодо удосконалення системи пенсій-
ного забезпечення в ході провадження пенсійної реформи:

– розширення бази оподаткування ЄСВ насамперед за раху-
нок виведення зарплат з тіні та збільшення мінімальних зарплат;

– зменшення розміру спеціальних пенсій у вигляді довіч-
ного грошового утримання для окремих категорій громадян;

– проведення аудиту Пенсійного фонду, скорочення 
витрат на утримання його апарату і передачі фінансування 
невластивих йому виплат відповідним соціальним фондам;

– створення реєстру фізичних осіб, зокрема одержувачів 
соціальних виплат і пенсій, а також проведення верифікації 
одержувачів пенсій;

– запровадження якісних фінансових інструментів, в які 
будуть інвестуватися відрахування майбутніх пенсіонерів на 
другому рівні пенсійного забезпечення.

Отже, загалом реформування пенсійної системи в Україні 
сконцентроване на скороченні хронічного дефіциту Пенсій-
ного фонду, осучасненні пенсійного забезпечення та підви-

щенні ефективності функціонування солідарного рівня пен-
сійної системи (зокрема, за рахунок своєрідного її поєднання 
з елементами накопичувальної системи), проте практично не 
торкається проблеми формування другого та третього рівнів 
пенсійної системи. Отже, пенсійну реформу важко назвати 
повноцінною системною реформою, яка кардинально змінить 
наявну систему пенсійного забезпечення. Також слід врахову-
вати, що формування ефективної пенсійної системи потребує 
цілої низки реформ в суміжних сферах, зокрема економічній, 
податковій та соціальній.
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Воронкова Е.Н., Моренець В.Н. Пенсионное 
обеспечение в условиях реформирования пенсионной 
системы Украины

Аннотация. В статье исследованы основные детер-
минанты пенсионного обеспечения в Украине и мире. 
Проанализировано современное состояние пенсион-
ного обеспечения в процессе реформирования пенси-
онной системы Украины, а на этой основе обоснованы 
предложения по его улучшению.

Ключевые слова: пенсионное обеспечение, пенси-
онная система, пенсионная реформа, пенсия, пенсион-
ные выплаты, Пенсионный фонд.

Voronkova O.M., Morenets’ V.M. Pension provision 
in conditions of Ukraine pension system reforming

Summary. In the article the main determinants of pen-
sion provision in Ukraine and in the world are explored. 
The current state of pension provision in the process of 
Ukraine pension system reforming is analyzed and on this 
basis proposals for its improvement are substantiated.

Keywords: pension provision, pension system, pension 
reform, pension, pension payment, Pension fund.

Таблиця 1
Динаміка покриття дефіциту Пенсійного фонду України

Видатки (дотації), 
млрд. грн.

Роки
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2017
64 58 65 83 87 95 145 156

Джерело: побудовано за даними Пенсійного фонду України [8]
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НАПРЯМИ ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ

Анотація. У статті обґрунтовано напрями поліпшен-
ня фінансового регулювання розвитку підприємництва 
на державному рівні. Проаналізовано основні причи-
ни, які стримують розвиток підприємництва в Україні. 
Охарактеризовано прямі та непрямі напрями держав-
ного регулювання, на основі яких підприємці зможуть 
залучати фінансові ресурси для свого розвитку.

Ключові слова: підприємництво, фінансове регу-
лювання, держава, розвиток, прямі та непрямі напрями 
державного регулювання.

Постановка проблеми. У сучасних умовах підприєм-
ницьке середовище в державі потребує нових підходів та прин-
ципів державного регулювання, зважаючи на його важливість 
для розвитку економічної системи, адже умови, в яких функ-
ціонують підприємці, здебільшого є критичними і не забезпе-
чують розширеного відтворення діяльності господарюючих 
суб’єктів. Важливу роль у процесі функціонування підприєм-
ців повинно відігравати фінансове регулювання, що забезпе-
чується державою і створює основу для забезпечення суб’єк-
тів господарювання необхідними фінансовими ресурсами. 
Оскільки в державі спостерігається значна розбалансованість 
відносин як у сфері підприємництва, так і у фінансовій сфері, 
то є всі підстави стверджувати про проблеми, що існують у 
процесі здійснення фінансового регулювання підприємницької 
діяльності на державному рівні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання роз-
витку підприємництва досліджується в працях багатьох нау-
ковців. Зокрема, серед вітчизняних дослідників варто згадати 
Г. Білоуса, З. Ватаманюка, Л. Воротіну, А. Гальчинського, 
Я. Жаліла, Ю. Клочка, В. Кредісова, К. Кривенка, О. Кужель, 
І. Кузнєцову, Д. Ляпіна, В. Ляшенка, О. Мазура, Л. Мартинюка, 
А. Мельника, О. Микитюк, І. Михасюка, Ю. Палкіна, Є. Пан-
ченка, С. Панчишина, Ю. Пахомова, А. Поручника, О. Пере-
саду, П. Пильнову, Н. Прокоповича, В. Савчука, В. Сизоненка, 
Т. Смовженко, В. Сорокіну, Л. Хмелевську, М. Чумаченка та ін. 

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. З огляду на те, що підприємницькі структури постійно 
потребують фінансових ресурсів для здійснення своєї діяльності 
і часто в них виникає потреба залучення додаткових коштів для 
розширеного відтворення, проблема якісного фінансового регу-
лювання розвитку підприємництва на державному рівні залиша-
ється гострою та потребує поглиблених наукових досліджень у 
цій сфері. Відповідно, пошук шляхів вирішення цього питання є 
актуальним і визначає напрям дослідження даної статті.

Мета статті полягає в обґрунтуванні оптимальних напря-
мів підвищення якості фінансового регулювання розвитку під-

приємництва на державному рівні відповідно до тих трансфор-
маційних змін, які відбуваються в українському суспільстві на 
сучасному етапі його функціонування.

Виклад основного матеріалу дослідження. За роки неза-
лежності України було здійснено багато спроб сформувати 
ефективно діючий механізм державної фінансової підтримки 
підприємництва, однак така підтримка сьогодні залишається 
більше декларативною, ніж реальною. Потрібно визнати, що 
сучасний стан фінансування розвитку бізнесу в Україні не дає 
змоги активно розвиватися підприємствам. Основною причи-
ною цього є нерозвиненість фондового ринку, інфраструктури 
фінансово-кредитного ринку та цілеспрямованої державної 
регуляторної політики.

Фінансове регулювання розвитку підприємницької діяльно-
сті як базова функція державного управління повинне створити 
оптимальні умови для ефективного функціонування підпри-
ємств, спонукати їх до розширеного відтворення, забезпечу-
ючи, таким чином, розвиток народного господарства України. 
Важливим складником такого регулювання розвитку підпри-
ємництва має стати система його державної підтримки, зміст 
якої передусім повинен полягати у розробленні та забезпеченні 
виконання загальнодержавних та регіональних програм роз-
витку господарюючих суб’єктів.

Подальший розвиток підприємництва та ефективне вико-
нання його функцій потребують суттєвих змін у забезпеченні 
доступу до фінансових ресурсів, зокрема кредитних, з огляду 
на значну нестачу його власних коштів. У зв’язку із цим вини-
кає необхідність пошуку ефективних напрямів державної полі-
тики для розв’язання проблеми фінансової підтримки підпри-
ємництва на загальнодержавному та регіональному рівнях та 
поліпшенню фінансового становища підприємств загалом.

Безумовно, тут не йдеться про прямі вкладення коштів 
із державного та місцевих бюджетів у статутні фонди або 
надання підприємствам бюджетних дотацій. Але стимулю-
вання суб’єктів ринкової інфраструктури (банки, лізингові 
компанії, венчурні фонди, кредитні спілки тощо) мати справу 
з підприємствами, формування сприятливої податкової полі-
тики в державі, сприяння розвитку альтернативних схем 
фінансування, а також вдосконалення законодавства, яке 
регулює сферу надання фінансових послуг та форми співп-
раці малого та великого бізнесу, є, на нашу думку, пріоритет-
ними напрямами державної політики підтримки підприємни-
цтва. Якщо підприємцям полегшити доступ до фінансових 
ресурсів, то режим їх функціонування якісно зміниться і деякі 
завдання державної програми підтримки підприємництва 
вирішаться автоматично. 
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Вивчення досвіду малого підприємництва в розвинутих 
країнах свідчить, що ефективне фінансове регулювання роз-
витку підприємництва з боку держави повинне здійснюватися 
за такими основними напрямами:

– пряма підтримка розвитку підприємництва;
– непряма підтримка розвитку підприємництва.
Щодо прямої підтримки, то вона повинна здійснюватися 

шляхом вдосконалення підтримки підприємництва за рахунок 
бюджетних асигнувань; пільгового кредитування та часткової 
компенсації відсоткових ставок по кредитах; забезпечення 
спрощених режимів оподаткування і податкових пільг та вдо-
сконалення нормативного забезпечення функціонування госпо-
дарюючих суб’єктів.

Щодо непрямої підтримки, то її слід розглядати в контек-
сті поліпшення доступу підприємців до кредитних ресурсів; 
упровадження механізмів функціонування гарантійних фондів 
кредитування підприємств; сприяння розвитку альтернативних 
схем фінансування; підтримки утворення небанківських кре-
дитних інституцій для кредитування підприємств та вдоскона-
лення інфраструктури фінансово-кредитного ринку.

Як свідчить зарубіжний досвід, для ефективної державної 
підтримки підприємницьких структур засобами бюджетної 
політики доцільно використовувати основні такі механізми, 
як бюджетне кредитування, державне замовлення, бюджетні 
дотації та субсидії. Найбільш ефективною формою державної 
підтримки бізнесу можна визнати бюджетне кредитування, 
яке характерне загальними особливостями надання такого 
роду послуг – платністю та обов'язковістю повернення, що 
повинні стимулювати підприємців до ефективного викори-
стання запозичених у держави коштів. Але вказані особливості 
реалізуються лише за певних умов: забезпечення реальної від-
повідальності підприємців-позичальників; контроль уповнова-
жених органів державної влади над цільовим використанням 
коштів кредиту; наявність ефективної системи повернення кре-
дитів, тобто забезпечення принципу платності.

Поряд із кредитуванням важливо застосовувати механізм 
державних замовлень, які доцільно використовувати для сти-
мулювання виробництва певного виду продукції, підтримки 
вітчизняного товаровиробника і стимулювання розвитку суб’єк-
тів підприємництва, які будуть мати гарантії збуту продукції 
та фінансування своїх витрат. Стосовно бюджетних дотацій та 
субсидій, то їх варто використовувати для розвитку кадрового, 
технічного та інформаційного забезпечення підприємців. 

Державна підтримка підприємств повинна передбачати й 
пільгове кредитування та часткову компенсацію відсоткових 
ставок по кредитах. Фінансова підтримка держави має бути 
не персонального характеру, а спрямована на сектор у цілому 
і сфокусована на мультиплікативних схемах часткового забез-
печення гарантій під кредитні зобов’язання. Такий підхід дасть 
змогу уникнути нерівномірного розподілу коштів між суб’єк-
тами господарювання та зловживань у сфері використання кре-
дитних пільг окремим підприємцями.

Питання ефективного оподаткування суб’єктів господарю-
вання є завжди відкритим, тому напрям державної підтримки у 
контексті пільгового оподаткування малих підприємців вима-
гає особливої уваги. У реаліях сьогодення застосування подат-
кових пільг, на нашу думку, варто використовувати лише для 
новостворених підприємств у пріоритетних галузях народного 
господарства та на обмежений термін, адже пільгове оподатку-
вання істотно впливає на надходження до бюджетів усіх рівнів. 
Разом із тим воно дасть змогу, образно кажучи, стати на ноги 

підприємцям, що розпочали свою діяльність, зі значно мен-
шими зусиллями порівняно з тими, до яких пільгове оподат-
кування не застосовується. Застосування пільгового оподатку-
вання підприємств повинно мати стимулюючий характер, тим 
більше це стає важливим у зв’язку з об’єктивними потребами 
поступового руху до європейської системи оподаткування на 
шляху до європейської інтеграції України. 

Нормативне забезпечення фінансового сприяння ефек-
тивного функціонування підприємницького сектора повинно 
сприяти підвищенню рівня доступності підприємств до 
фінансово-кредитних ресурсів. Його вдосконалення повинно 
бути спрямоване на прийняття нових законодавчих актів та 
узгодження їх норм відповідно до потреб сьогодення.

Попри те, що в Україні загалом сформована законодав-
чо-нормативна база, яка забезпечує функціонування підпри-
ємств, у сфері їх державного фінансового забезпечення залиша-
ється невирішеною низка питань. На думку деяких науковців, 
існує необхідність створити узагальнюючий документ, який 
містив би законодавчу регламентацію питань щодо підтримки 
підприємництва, а також щодо функцій, відповідальності та 
мотивації окремих суб’єктів у процесі підтримки підприєм-
ництва, у тому числі фінансово-кредитної. Таким документом 
може стати Кодекс підтримки підприємництва, в якому значне 
місце повинні посідати заходи фінансової підтримки. 

Загальна структура Кодексу підтримки підприємництва в 
Україні має включати такі пункти, як загальні положення, дер-
жавна фінансова підтримка підприємництва, інфраструктура 
підприємництва та контроль і відповідальність за порушення 
статей даного Кодексу. Зокрема, стосовно закріплення держав-
ної фінансової підтримки, то вона повинна передбачати про-
грами фінансової підтримки підприємництва; ресурсне забез-
печення діяльності підприємництва; систему пільг і гарантій 
із боку державних, регіональних і місцевих органів влади під-
приємництву; бюджетне фінансування заходів підтримки під-
приємництва [1, c. 273].

Прийняття цього документа повинно забезпечити подаль-
ший розвиток мережі установ фінансової інфраструктури і, як 
наслідок, сприяти фінансовому забезпеченню підприємництва 
з боку держави. 

Поряд із прямою фінансовою підтримкою розвитку під-
приємництва з боку держави не менш дієвими повинні висту-
пати непрямі способи державного фінансового регулювання 
діяльності підприємств, серед яких передусім варто згадати 
поліпшення доступу суб’єктів підприємництва до кредитних 
ресурсів. Важливий акцент потрібно поставити на інфор-
маційно-консультаційних моментах, зокрема тих, які дають 
змогу суб’єктам підприємництва володіти більшою інформа-
цією щодо можливостей банківського кредитування [2, c. 7]. 
Для цього з боку держави необхідно здійснювати розроблення 
в рамках спільних консультацій із банківськими установами 
заходів щодо полегшення доступу підприємств до банківського 
фінансування, зокрема до спеціальних схем кредитування для 
довгострокового інвестиційного фінансування, включаючи 
тривалі пільгові періоди, кредитні гарантії в рамках приват-
но-державних програм, орієнтованих на бізнес, і сприятливі 
правила прийняття заставного забезпечення. У цьому контексті 
можна і розширювати поінформованість «інвестиційної готов-
ності» підприємств щодо підвищення здатності підприємств 
залучати фінансові кошти.

Одним зі шляхів розв’язання проблеми гарантування 
повернення кредитів суб’єктами підприємництва є створення 
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фондів для надання гарантій та порук. Використання послуг 
спеціалізованих гарантійних фондів дасть змогу отримувати 
банківські кредити тим категоріям підприємців, що сьогодні 
взагалі не мають такої можливості, зокрема, підприємцям-по-
чатківцям, адже таким чином підвищиться рівень довіри кре-
диторів (комерційних банків) до позичальників-підприємств, 
що стане запорукою поліпшення фінансування підприємців. 
Своєю чергою, це дасть змогу створити повний цикл: отри-
мання гарантії – отримання кредиту – відшкодування відсотків. 

Важливу роль у стимулюванні діяльності підприємств 
повинно відігравати сприяння розвитку альтернативних схем 
фінансування. Однією з найефективніших форм державної 
підтримки бізнесу є лізинг, який передбачає надання малим 
підприємствам обладнання, що гарантує використання грошей 
у повному обсязі за призначенням. Для розвитку лізингових 
операцій у сфері малого підприємництва з боку держави пере-
дусім необхідно вдосконалити законодавство. Для стимулю-
вання банків вкладати кошти у статутні фонди лізингових та 
факторингових компаній варто звільнити від оподаткування 
ту частину прибутку, яка спрямовується на придбання акцій 
цих компаній. Також варто створити систему пільгового дов-
гострокового рефінансування Національним банком України 
банківських установ, які активно займаються довгостроковими 
лізинговими операціями. Ці заходи можуть частково поліп-
шити ситуацію у сфері лізингового фінансування малого під-
приємництва, хоча активність лізингових операцій усе ж таки 
залежить від рівня економічного розвитку держави. 

Поряд із лізингом важливим джерелом фінансування малих 
підприємств може виступати факторинг як один з інструментів 
фінансового ринку. Для стимулювання розвитку цих операцій 
у сфері підприємництва слід зменшити оподаткування цих опе-
рацій із боку держави. 

Утворення небанківських кредитних інституцій для кре-
дитування малих підприємств також є важливим напрямом 
фінансового регулювання підприємництва з боку держави. 
Завданням державної ваги є сприяння розвитку кредитних спі-
лок як потенційних кредиторів малих підприємств. Слід удо-
сконалити законодавство, яке регулює діяльність цих кредит-
них інституцій у напрямі розширення їх повноважень шляхом 
залучення депозитів і кредитування фізичних осіб, адже тоді 
спілки будуть мати більше фінансових ресурсів, якими зможе 
скористатися малий підприємець. 

Варто згадати ще такий напрям державної підтримки під-
приємств, як удосконалення інфраструктури фінансово-кредит-
ного ринку. Для поліпшення взаємодії підприємств та об’єктів 
фінансово-кредитної інфраструктури з боку держави необ-
хідно вжити заходів щодо забезпечення інформаційної прозо-
рості фінансового ринку, рівноправного доступу учасників до 
інформаційних потоків на ньому. У зв’язку із цим актуальним є 
формування єдиного інформаційного простору об’єктів фінан-
сово-кредитної інфраструктури та забезпечення легального та 
відкритого доступу підприємств до нього. Для того щоб забез-
печити доступ до повної і достовірної інформації для підпри-
ємців, необхідно розробити інформаційні стандарти, які б від-
повідали вимогам інформаційного забезпечення, прийнятим на 
фінансових ринках США та Західної Європи. 

Для цього необхідно привести законодавство та норма-
тивно-правові акти у відповідність Міжнародним стандартам 
бухгалтерського обліку (IASC) та міжнародним стандартам 
розкриття інформації Міжнародної організації комісій із цін-
них паперів (IOSCO) та запровадити комплексну систему збору 

та розкриття інформації для підприємців про об’єкти фінансо-
во-кредитної інфраструктури. 

Окремо слід зосередитися на підготовці фахівців стосовно 
надання консалтингових послуг із питань участі підприємств 
в операціях фінансового ринку. Це питання потребує ство-
рення комплексної, постійно функціонуючої системи підго-
товки фахівців із застосуванням сучасних навчально-методич-
них технологій та використанням міжнародного досвіду у цій 
сфері, а також забезпечення з боку Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку координації діяльності міністерств 
та інших центральних органів виконавчої влади, наукових уста-
нов та навчальних закладів, об'єднань професійних учасників 
ринку, науковців у сфері підготовки фахівців із питань фінан-
сового ринку [3, c. 165]. 

Поряд із розглянутими напрямами державної фінансо-
во-кредитної підтримки розвитку бізнесу потрібно згадати ще 
низку інших, які, на думку науковців, також заслуговують на 
увагу. До них варто віднести:

1) забезпечення страхування кредитів підприємств; 
2) надання фінансової підтримки інноваційної діяльності;
3) компенсацію видатків на інформаційне обслуговування;
4) компенсацію видатків на отримання патентів, захист 

авторських прав тощо;
5) розвиток бізнес-центрів та бізнес-інкубаторів для змен-

шення накладних витрат підприємств;
6) посилення співпраці з міжнародними організаціями та 

фондами, що стимулюють розвиток бізнесу, як із боку банків-
ських установ, так і державних регулюючих органів;

7) збільшення суми коштів, передбачених у державному 
бюджеті, на компенсацію відсотків, сплачених підприємствами 
банкам за кредитами, отриманими на інвестиційну діяльність;

8) створення системи стимулів легітимізації тіньових 
доходів;

9) посилення фінансового складника економічної безпеки 
вітчизняних підприємств сектора підприємництва за рахунок 
доповнення програм підтримки підприємництва розділом та 
заходами зі зміцнення його фінансової безпеки, а також акти-
візації управлінських функцій регіональних та місцевих орга-
нів влади у напрямі формування безпечного підприємницького 
середовища [4, c. 44]. 

Таким чином, у напрямі поліпшення фінансового регулю-
вання розвитку підприємництва на державному рівні слід пере-
дусім: розробити низку державних заходів щодо підтримки 
інфраструктури фінансового ринку, розширити номенклатуру 
використовуваних фінансових інструментів підприємцями, а 
також стимулювати конкуренцію серед суб’єктів фінансового 
ринку; забезпечити доступ суб'єктів підприємництва до фінан-
сово-кредитних ресурсів шляхом забезпечення здешевлення 
кредитування бізнесових проектів; сприяти залученню більш 
широкого кола представників бізнесу до участі в програмі част-
кового відшкодування відсоткових ставок за кредитами суб'єк-
тів підприємництва на їх розширене відтворення.

Висновки. Отже, організація успішного бізнесу в нашій 
країні має базуватися на дієвому фінансовому регулюванні з 
боку держави, пошуку нових методів фінансування підпри-
ємств і створенні орієнтованої на них фінансової інфраструк-
тури. Посилена увага держави, спрямована на розвиток сприят-
ливого підприємницького середовища в країні та забезпечення 
підприємців достатніми фінансовими ресурсами, дасть мож-
ливість господарюючим суб’єктам ефективно функціонувати в 
нових економічних умовах.
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улучшения финансового регулирования развития 
предпринимательства на государственном уровне

Аннотация. В статье обоснованы направления 
улучшения финансового регулирования развития пред-
принимательства на государственном уровне. Про-
анализированы основные причины, сдерживающие 

развитие предпринимательства в Украине. Охаракте-
ризованы прямые и непрямые направления государ-
ственного регулирования, на основе которых предпри-
ниматели смогут привлекать финансовые ресурсы для 
своего развития.

Ключевые слова: предпринимательство, финансо-
вое регулирование, государство, развитие, прямые и не-
прямые направления государственного регулирования.

Sytnyk N.S., Smolinska S.D. Directions of financial 
regulation improving of entrepreneurship development 
on the state level

Summary. The article is dedicated to the directions of 
improving the financial regulation of entrepreneurship de-
velopment on the state level. The main reasons that hinder 
the development of entrepreneurship in Ukraine are ana-
lyzed. The direct and indirect directions of state regulation 
are described, on the basis of which entrepreneurs will be 
able to attract financial resources for their development.
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state, development, direct and indirect directions of state 
regulation.
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ  

В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Анотація. У статті проаналізовано теоретичні 

засади фінансового забезпечення розвитку інтелек-
туального капіталу, надано визначення та основні 
ознаки інформаційного суспільства, ролі знань, тех-
нологій, бренда та інших елементів інтелектуального 
капіталу в умовах інформаційного суспільства. До-
ведено необхідність фінансування інтелектуального 
капіталу для конкурентоздатності підприємств та 
держави загалом.

Ключові слова: інтелектуальний капітал, інформа-
ційне суспільство, фінансове забезпечення, фінансу-
вання, інновації, інвестиції, знання, людський капітал, 
видатки.

Постановка проблеми. В епоху стрімкого розвитку 
інформаційного суспільства постає проблема накопичення 
та раціонального використання інтелектуального капіталу, а 
також питання фінансового забезпечення його розвитку. Зараз 
неможливо здійснювати ефективну діяльність підприємств без 
технологій, ноу-хау винаходів та знань і досвіду працівників. 
Оскільки світова глобалізація та швидке перетворення вітчиз-
няної економіки призводять до певної економічно-фінансової 
нестабільності, яка зумовлює підвищення інтересу до процесів 
дослідження та використання інформації, то постає питання 
дослідження джерел фінансового забезпечення інтелектуаль-
ного капіталу. Також не можна не відзначити, що достатнє 
фінансування цієї сфери має приводити до підвищення конку-
рентоздатності країни. Отже, інтелектуальний капітал в умовах 
суспільства, основним ресурсом якого є інформація, займає 
дуже високі позиції, бо перебуває на центральному місці у 
низці питань, пов’язаних із провадженням підприємницької 
діяльності в країні [4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями 
інтелектуального капіталу, його ролі на підприємствах та в еко-
номіці загалом займалися такі вітчизняні та іноземні вчені, як 
Е. Брукінг, Ю. Буханова, Л. Едвінсон, С. Климко, М. Малоун, 
І. Радіонова, Е. Скшипек, С. Ушакова. Наукові роботи таких 
вчених, як І. Боткін, О. Драган, Т. Майорова, С. Ілляшенко, 
націлені на вирішення питання фінансування інтелектуального 
капіталу.

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Водночас нова природа економічного зростання, 
вирішальна роль у ньому нематеріальних чинників, переду-
сім фінансове забезпечення цих трансформаційних проце-
сів в умовах інформаційного суспільства потребують більш 
детального дослідження та аналізу, що й зумовило написання 
наукової статті.

Мета статті полягає в проведенні дослідження фінансо-
вого забезпечення розвитку інтелектуального капіталу крізь 
призму інформаційного суспільства в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Перш за все 
для досягнення мети необхідно розуміти значення поняття 
«інформаційне суспільство». Це суспільство, в якому вироб-
ництво і споживання інформації та знань є важливими видами 
діяльності. Йому притаманні такі ознаки:

1) формування єдиного інформаційно-комунікаційного 
простору країни як частини світового інформаційного про-
стору;

2) становлення і в подальшому домінування в різних сфе-
рах перспективних інформаційних технологій;

3) створення і розвиток ринку інформації і знань на такому 
самому рівні, як і ринку природних ресурсів, праці і землі, 
задоволення потреб суспільства через інформаційні продукти 
і послуги;

4) зростання ролі інформаційно-комунікаційної інфра-
структури в системі суспільного виробництва;

5) підвищення рівня освіти, науково-технічного і куль-
турного розвитку за рахунок розширення можливостей систем 
інформаційного обміну;

6) створення ефективної системи забезпечення прав гро-
мадян.

Отже, інформаційне суспільство, яке характеризується 
проникністю в усі сфери людського життя, має певний еконо-
мічний, правовий та технологічний фундамент, в основні якого 
лежить активна глобалізація процесів економіки, політики та 
культури. Як ми бачимо, прогрес в інформаційних техноло-
гіях та спілкуванні змінює наш спосіб життя: як ми працюємо 
та ведемо бізнес; як ми виховуємо своїх дітей; як ми навчає-
мось і проводимо дослідження; як ми розважаємося. Інформа-
ційне суспільство не тільки впливає на взаємодію людей, але 
й вимагає, щоб традиційні організаційні структури були більш 
гнучкими, більш активними та більш децентралізованими. 
П. Друкер стверджував, що відбувається перехід від економіки, 
яка заснована на матеріальних благах, до тієї, що базується 
на знаннях [8]. М. Порат виділяє первинний сектор (інформа-
ційні товари та послуги, які безпосередньо використовуються 
у виробництві, розподілі або обробці інформації) та вторинний 
сектор (інформаційні послуги, що виробляються для внутріш-
нього споживання державними та недержавними організаці-
ями) інформаційної економіки [9].

Для Д. Белла кількість працівників, що надають послуги та 
інформацію, є показником інформаційного характеру суспіль-
ства. Постіндустріальне суспільство ґрунтується на сервісах. 
Постіндустріальне суспільство – це те, в якому більшість пра-
цюючих або всі працюючі не задіяні у виробництві матеріаль-
них цінностей [7, c. 117].

Однак саме в контексті інформаційного суспільства 
з’являється поняття інтелектуального капіталу. Відповідно 
до дефініції Л. Едвінсона та М. Малоун інтелектуальний 
капітал – це різниця між ринковою вартістю та балансовою 
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вартістю організації, тобто сума прихованих активів, що не 
включена в баланс компанії. Таким чином, інтелектуальний 
капітал є нефінансовим капіталом, що відображає прихова-
ний розрив між ринковою і балансовою вартістю [6, с. 61]. 
Інтерпретація цього поняття і досі є досить контроверсійним 
питанням, однак ми розуміємо його як знання, навички та 
виробничий досвід конкретних людей, а також нематеріальні 
активи, які продуктивно використовуються з метою максимі-
зації прибутку та інших економічних і технічних результатів. 
Він складається з:

1) людського капіталу (фактори, що дають змогу краще 
зрозуміти, ким є окремі особи, а саме професійні навички, 
лідерство, навички міжособистісного спілкування та моти-
вація);

2) організаційного капіталу (чинники, які тісно пов’язані 
з організаційною структурою та процесами, такими як кор-
поративна культура, спілкування, організація, інновації щодо 
продуктів та технологій, передача навичок та інформаційних 
систем);

3) споживчого капіталу (створений зовнішніми відноси-
нами компанії з акціонерами, інвесторами, партнерами, клієн-
тами та постачальниками).

Отже, варто розглянути способи, елементи та можливі 
позитивні наслідки впровадження належного фінансування 
інтелектуального капіталу на підприємстві. Спосіб управління 
інтелектуальним капіталом на підприємстві залежить від при-
йнятої концепції розвитку інтелектуального капіталу, стратегії 
компанії та ситуаційних умов, які зумовлюють обсяги та спо-
соби фінансування розвитку інтелектуального капіталу.

Процес управління інтелектуальним капіталом на підпри-
ємстві включає:

1) розробку політики щодо інтелектуального капіталу;
2) збереження та зберігання в базі даних інтелектуального 

капіталу;
3) збільшення, поновлення та поширення інтелектуаль-

ного капіталу;
4) захист інтелектуального капіталу;
5) моніторинг інтелектуального капіталу.
Користь, якої можна досягти через ефективне управління 

інтелектуальним капіталом та належне його фінансове забезпе-
чення, має такі складники [2]:

1) підвищення вартості інтелектуального капіталу;
2) визначення вимог знань, досвіду та кваліфікації на 

основі прийнятої стратегії;
3) усунення можливості повторного вчинення тієї ж самої 

помилки;
4) заохочення інновацій;
5) використання знань, зібраних досі;
6) краща адаптація навчальних тем до потреб компанії;
7) краще використання інформаційних та технічних 

ресурсів;
8) забезпечення розвитку, обслуговування та охорони 

ресурсів;
9) сприяння створенню знань та інновацій через кожного 

працівника;
10) застосування знань для планування та досягнення цілей 

та завдань;
11) обмін знаннями, їх збір та поширення у відповідному 

місці;
12) модифікування діяльності та реорганізація організації 

так, щоб організація більш ефективно застосовувала знання, 

мінімізувала брак знань, розробляла знання, що підвищують 
цінність продуктів та послуг;

13) управління, створення та контроль майбутніх знань з 
цією метою;

14) застосування інновацій;
15) результати досліджень і розробок, стратегічні альянси.
Невід’ємною політикою держави на сучасному етапі є фор-

мування «знаннєвого потенціалу» та прориву на вищий щабель 
«знаннєвого суспільства». В умовах неефективної економіки 
України слід відходити від неефективного фінансування, за 
яким спрацьовує множина слабких факторів. Потрібно сприяти 
здійсненню інноваційного прориву, культивуванню розвитку 
спеціальних фондів підтримки молодіжного підприємництва в 
контексті регіональних програм, удосконаленню системи гран-
тів для науково-дослідницьких інституцій та окремих вчених, 
що базуються на підвищенні ефективності використання своїх 
інтелектуальних ресурсів за рахунок творчого та креативного 
потенціалу. Слід удосконалювати і вузівську науку у прове-
денні науково-дослідницьких розробок, механізми фінансу-
вання розвитку науки, підвищення якості проведення наукових 
розробок, розвиток інтеграційних процесів у науковій сфері, 
участь у науково-дослідницьких програмах, грантах, підви-
щенні кооперації праці вчених, приватних фірм і спонсорів, 
активізацію припливу молоді в науку [3].

Відповідно до даних Державної служби статистики Укра-
їни фінансове забезпечення інтелектуального капіталу на під-
приємствах України в 2015 році має декілька джерел, зазначе-
них на рис. 1.

Як бачимо, основним джерелом фінансового забезпечення 
розвитку інтелектуального капіталу на підприємствах є власні 
джерела, тоді як іноземні інвестиції, державне забезпечення, 
акумулювання фінансових ресурсів на фондових ринках та кра-
удфандинг в сукупності займають трохи більше 12%. Це свід-
чить про те, що зовнішні ресурси майже не використовуються.

Проаналізувавши джерела фінансування, можемо дійти 
висновку, що недостатнє фінансове забезпечення розвитку 
інтелектуального капіталу пов’язане із загальнонаціональною 
нестабільністю економічної системи, що знижує привабливість 
інноваційних проектів. Натомість державне забезпечення не 
задовольняє потреби сучасного ринку інтелектуального капі-
талу в Україні. Тому доцільною є оптимізація структури дже-
рел фінансування шляхом використання нових механізмів та 
інструментів залучення ресурсів.

Необхідно розуміти, що акцентування уваги на власних 
фінансових ресурсах має значні недоліки та стримує загаль-
ний розвиток інтелектуального капіталу як підприємств 
окремо, так і України загалом. Більш того, альтернативні 
методи фінансування акумулювання фінансових ресурсів на 
фондових ринках є ні чим іншим, як шляхом випуску цін-
них паперів, а краудфандинг – це венчурне фінансування 
[5, с. 153–154], яке передбачає залучення приватних коштів 
у розвиток інноваційних проектів або підприємств, сприяючи 
розвитку інтелектуального капіталу. Воно є справді прогре-
сивним та досить ефективним методом фінансового забез-
печення, оскільки дає змогу використовувати можливості 
інтернет-ресурсів та торговельних інтернет-платформ. Сьо-
годні краудфандинг є високоефективним інструментом інвес-
тування. Він є дієвим, доступним та простим як для органі-
зацій, так і для простих громадян. Багато краудфандингових 
проектів у країнах Європейського Союзу та інших розвинутих 
країнах спрямовані на фінансування інновацій. Український 
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ринок краудфандингу знаходиться лише на етапі зародження, 
та його не можна порівнювати із закордонними аналогами. 
Розвиток краудфандингу в Україні є нагальною потребою для 
розвитку підприємництва різного масштабу, формування та 
впровадження на виробництві інноваційних продуктів.

Отже, хоча питання фінансування розвитку інтелекту-
ального капіталу останніми роками актуалізується, певне 
неправильне розподілення коштів, незадоволення потреб 
ринку і відсутність чітко налагодженої системи не дають 
замінити застарілі форми, залишаючи стан економіки на 
попередньому місці.

Роль основних елементів інтелектуального капіталу дедалі 
збільшується, що так чи інакше передбачає його переоцінку у 
сфері інформаційного суспільства. Бізнес здійснюється через 
працівників, «розкручену» торгову марку, передові технології, 
корпоративну культуру. Вони повинні розумітися як особливий 
тип потоку знань між людиною, клієнтом та організаційним 
капіталом, а також як вплив на створення вартості [10, с. 264].

Знання – це активи, отже, як і всіма активами, ними 
потрібно керувати, а також забезпечувати їх фінансування. 
І якщо бекграунд підприємства дає змогу партнерам зробити 
висновок, що з ним легко працювати, то це діловий капітал, 
переваги якого слід максимально використовувати, усвідомлю-
ючи водночас обмеженість його застосування. Багато компаній 
фінансують розробку нових технологій, які, як вони вважають, 
дадуть їм конкурентні переваги [1, с. 149].

Також окремо слід звернути увагу на дуальну освіту та 
співпрацю освітнього сектору із сектором бізнесу. Досвід 
інших країн доводить, що поява в кінці минулого століття в 
Європі університетів дослідницького або бізнесового типу, в 
яких поєднуються наука і освіта на основі інновацій і прин-
ципів якісного управління, є найкращим середовищем та 
зумовлює інноваційний розвиток. Така модель інноваційного 
розвитку вперше була запропонована професором Стенфорд-
ського університету Генрі Іцковіца. Вона ґрунтується на співп-
раці закладу вищої освіти з бізнесом та поєднує інновації, нау-

кові дослідження та навчання, дає змогу застосовувати високі 
технології і виводити їх на нові ринки. Заклад вищої освіти біз-
несового типу є «гравцем» ринків освітніх послуг і продуктів, 
наукоємних послуг та робіт.

Також певні особливості мають компанії, чиї товари можуть 
бути представлені в цифровій формі (наприклад, музика, відео-
ігри, комп’ютерне програмне забезпечення). Вони здатні здійс-
нювати всі угоди цілком у віртуальному торговому просторі, 
доставляючи товари за допомогою Інтернету на комп’ютер 
покупця. Іноді навіть реєструються патенти, які свідомо не 
принесуть прибутку своїм авторам. Так чому б компаніям не 
піти альтернативним шляхом і не профінансувати покупку 
ліцензії на технологію замість того, щоб заново її винаходити? 
Одним зі способів надійного захисту нових технологій висту-
пає патентування. Працівники вже не зустрічаються віч-на-віч 
так часто, як раніше, замінивши очний обмін думками електро-
нними посланнями. Для них зникла необхідність бути на роботі 
щодня, оскільки спілкування з колегами і керівництвом відбу-
вається за допомогою комп’ютеру і мережі. І це теж є важливим 
в контексті дослідження фінансового забезпечення розвитку 
інтелектуального капіталу.

Часто додаткові джерела фінансування можуть надходити 
до комерційних організацій в результаті одержання грантів від 
держави, іноземних та вітчизняних партнерів на змагальній 
основі, створення консорціумів університетів і владних інсти-
туцій для розширення обсягів дослідницьких робіт. Або ж вони 
надходять через непряму фінансову підтримку з використан-
ням фінансових інструментів та механізмів для розвитку форм 
малого підприємництва, а також різні форми субсидування та 
кредитування інноваційних продуктів.

Особливої уваги заслуговує і питання фінансового забез-
печення розвитку працівників підприємств як носіїв одного з 
головних елементів інтелектуального капіталу, а саме знань та 
навичок. Реалізувати переваги нових технологічних рішень, 
коли вони вже є впровадженими, можуть лише кваліфіковані та 
компетентні працівники, які працюють на підприємстві. Зараз 
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Рис. 1. Джерела фінансового забезпечення розвитку інтелектуального капіталу 
на підприємствах України у 2015 році
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де-факто відбулась глобальна «модернізація» багатьох сфер 
виробництва, широко впроваджуються новації із зарубіжного 
досвіду, використовуються комп’ютеризована техніка та авто-
матизовані технології. Тобто працівнику вже доводиться вирі-
шувати не ті завдання, які були раніше, а приймати рішення 
в різноманітних складних ситуаціях. Тому фінансове забез-
печення професійного навчання та підвищення кваліфікації 
працівників дають змогу значно покращити якість інтелекту-
ального капіталу та стають одним з важливих етапів реалізації 
інвестицій.

Низький освітній та кваліфікаційний рівень працівників 
зумовлює виникнення ситуацій, коли бізнес забезпечується 
кадрами за рахунок запрошення працівників з інших країн. 
Однак, як наслідок, в цьому разі слід здійснювати надвисоку 
оплату праці підприємства, тому значно вигідніше фінансово 
вкладатися у навчання та перепідготовку фахівців з числа вже 
працюючих на цьому підприємстві. Доказами на користь цієї 
думки слід вважати можливість як отримувати послуги від 
кваліфікованих працівників безпосередньо в організації, так 
і відправляти їх для надання консультацій до інших підпри-
ємств за додаткову оплату, що є додатковим прибутком для 
підприємства.

Враховуючи вищезазначене, важливим вважаємо дове-
дення практичної користі через розгляд необхідності фінансу-
вання для підвищення конкурентоздатності. І тут варто акцен-
тувати увагу на тому, що за умови належного фінансового 
забезпечення розвитку інтелектуального капіталу конкурентні 
переваги з’являються не лише у підприємства, але й у держави 
загалом. Однак найбільш цікавим питанням є те, чому забез-
печення фінансування інтелектуального потенціалу з високою 
вірогідністю дає нам право говорити про конкурентоздатність 
не лише окремо взятого підприємства, але й усієї України? 
Відповідь полягає в тому, що підвищення конкурентоздатності 
цілої країни можливе лише через покращення ситуації в окре-
мого суб’єкта господарювання. Тобто це є реалізацією спільної 
мети через індивідуальну, а, зберігаючи рівень конкурентоз-
датності, ми зберігаємо рівень людського потенціалу в нашій 
державі.

Висновки. Дослідження довело, що існує велика потреба 
належного фінансового забезпечення інтелектуального капі-
талу в еру інформаційного суспільства. Але через недосконалі 
механізми розподілення та через нераціональний вибір джерел 
фінансування розвиток національної економіки досі повіль-
ний. Як було доведено вище, фінансування розвитку інтелек-
туального капіталу необхідне з багатьох причин, але однією 
з головних є підвищення рівня конкурентоздатності не лише 
підприємства, але й України загалом. Бо таким чином інте-
лектуальний потенціал громадян буде спрямований на еконо-
мічний, технічний і культурний розвиток нашої держави, а не 
інших. Отже, ефективне фінансове забезпечення основного 
блага інформаційного суспільства, а саме інформацій та знань, 
має бути впроваджене на підприємствах задля подальшого 
розвитку економіки. Саме тому дослідження моделей фінансо-
вого забезпечення інтелектуального капіталу є перспективним 
напрямом у науці.

Література:
1. Брукинг Э. Интеллектуальный капитал / Э. Брукинг ; пер. с англ. 

Н. Мишкова ; под ред. Л. Ковалик. – СПб. : Питер, 2001. – 288 с.
2. Людський капітал: світовий досвід і Україна / [С. Климко, 

В. Пригода, В. Сизоненко] – К. : Основи, 2006. – 224 с.
3. Лазаревич А. Становление информационного общества: комму-

никационно-эпистемологические и культурно-цивилизацион-
ные основания : [монография] / А. Лазаревич. – Мн. : Беларуская 
навука, 2015. – 537 с.

4. Радіонова І. Економічне зростання за участю людського капіта-
лу / І. Радіонова // Економіка України. – 2008. – № 10. – С. 19–30.

5. Ушакова С. Инвестиционный аспект стимулирования эффек-
тивного использования интеллектуального капитала страны: 
зарубежный и отечественный опыт / С. Ушакова, Ю. Буханова // 
Наука. Инновации. Образование. – 2015. – № 18. – С. 138–167.

6. Эдвинссон Л. Интеллектуальный капитал. Определение истин-
ной стоимости компании / Л. Эдвинсон, М. Мэлоун // Новая по-
стиндустриальная волна на Западе: Антология / под ред. В. Ино-
земцева. – М. : Academia, 1999. – С. 429–447.

7. Bell D. The Coming of Post-Industrial Society / D. Bell. – NY. : Basic 
Books,1998. – 348 p.

8. Drucker P. The Age of Discontinuity: Guidelines to Our Changing 
Society / P. Drucker. – London : Heinemann, 2003. – 380 p.

9. Porat M. The Information Economy / M. Porat. – Washington, DC : 
US Department of Commerce, 1999. – 556 p.

10. Skrzypek E. Gospodarka oparta na wiedzy szansą na sukces w 
doskonaleniu organizacji / E. Skrzypek, G. Grela. – Lublin : Annales 
UMCS, 2006. – S. 259–273.

Андреев Н.А. Финансовое обеспечение 
развития интеллектуального капитала в условиях 
информационного общества

Аннотация. В статье проанализированы теоретиче-
ские основы финансового обеспечения развития интел-
лектуального капитала, даны определения и основные 
признаки информационного общества, роли знаний, 
технологий, бренда и других элементов интеллектуаль-
ного капитала в условиях информационного общества. 
Доказана необходимость финансирования интеллекту-
ального капитала для конкурентоспособности предпри-
ятий и государства в целом.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, ин-
формационное общество, финансовое обеспечение, фи-
нансирование, инновации, инвестиции, знания, челове-
ческий капитал, расходы.

Andreev M.A. Financial provision for the 
development of intellectual capital in the conditions of 
the information society

Summary. In the article analyzes the theoretical princi-
ples of financial provision for the development of intellec-
tual capital, provides definitions and main features of the 
information society, the role of knowledge, technologies, 
brand and other elements of intellectual capital in the condi-
tions of the information society. The necessity of financing 
intellectual capital for the competitiveness of enterprises 
and the state as a whole is proved also.

Keywords: intellectual capital, information society, 
financial provision, financing, innovation, investment, 
knowledge, human capital, expenditures. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ  
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ: ПРОБЛЕМА ПЛЮРАЛІЗМУ ПІДХОДІВ

Анотація. У статті розкрито проблему неоднознач-
ності підходів до визначення економічної сутності фі-
нансової безпеки банківської системи. Визначено, що 
важливим є забезпечення стійкості фінансової складо-
вої у безпеці комерційного банку. Крім цього, в контек-
сті проблеми встановлено, що сучасні банки функціону-
ють і як комерційні установи, і як елемент економічної 
системи держави, що повинен забезпечити стабільні 
умови для нормального її функціонування і підвищення 
рівня життя населення. Розкрито зміст економічних ос-
нов фінансової безпеки банків через базові постулати її 
формування. З урахуванням окреслених постулатів, що 
формують економічну сутність фінансової безпеки, ви-
значено певну економічну платформу фінансової безпе-
ки банку як детермінант безпеки банківської системи.

Ключові слова: безпека, фінансова безпека, банк, 
стійкість банку, фінансова безпека банку, загрози фі-
нансової безпеки, економічна сутність фінансової без-
пеки банку.

Постановка проблеми. Серед проблем захисту банківської 
діяльності від загроз зовнішнього і внутрішнього характеру все 
більш актуалізується необхідність створення системи фінан-
сової безпеки. Для комерційних банків особливо значущими 
є такі умови ефективної і безпечної діяльності, як, зокрема, 
забезпечення повернення кредитів, підвищення прибутковості, 
підтримання ліквідності, зниження банківських ризиків.

Саме тому розглядати економічну сутність фінансової без-
пеки банку необхідно невіддільно від функціональних осо-
бливостей банківської діяльності. Зазначимо, що проблеми 
функціонування банківської системи та механізму надання бан-
ківських послуг повною мірою відображають рівень і характер 
розвитку продуктивних сил суспільства. Всі ці аспекти функ-
ціонування банків в суспільно-економічної формації регулю-
ються рамками національного та міжнародного законодавства. 
У зв’язку з цим певний науковий інтерес викликає трансформа-
ція підходів до розуміння економічної сутності фінансової без-
пеки комерційного банку та його значущості в системі суспіль-
них відносин.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами 
фінансової безпеки суб’єктів господарювання загалом і банків 
зокрема займаються багато вітчизняних і зарубіжних вчених. 
Так, фінансова безпека як один зі складників економічної без-
пеки суб’єкта господарювання з відповідними інструментами 
управління розглядається в наукових працях І.В. Багровецької, 
К.С. Горячевої, М.М. Єрмошенко, Є.М. Івашини, Л.С. Козак, 
Л.А. Некрасенко, Ю.М. Рибалки, І.В. Чібісової. Водночас 
фінансову безпеку як самостійний об’єкт управління, що здат-
ний ефективно використовувати свій ресурсний потенціал, 
розглядають О.В. Ареф’єва, Є.К. Бондаренко, В.С. Домбров-
ський, О.С. Журавка, А.О. Єпіфанов, В.І. Мунтіян, Т.Б. Кузенко 

О.Л. Плачтун, а також Ю.Б. Кракос, Р.О. Разгон.
Фінансову безпеку як певний фінансовий стан суб’єкта 

господарювання, який характеризується відповідною стійкі-
стю до зовнішніх і внутрішніх загроз, розглядають І.О. Бланк, 
О.І. Воробйова, О.Е. Пономаренко, І.В. Нартова, Я.О. Кіріченко 
та інші науковці.

Фінансову безпеку як діяльність суб’єкта з управління ризи-
ками, як підхід до визначення сутності реалізовано в наукових 
працях О.А. Кириченка, І.В. Кудрі, А.І. Бартиша, В.І. Куцика.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Проте досі відсутні єдині підходи до сприйняття та 
оцінки загроз фінансової безпеки національної економіки зага-
лом та банківської системи зокрема.

Мета статті полягає в теоретичному узагальненні плюра-
лістичних підходів до визначення економічної сутності фінан-
сової безпеки і на основі результатів узагальнення, окреслення 
економічного змісту безпеки банківської системи.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні тео-
ретики і практики економічної безпеки перевагу віддають 
позиції, за якої для досягнення найбільш високого рівня еконо-
мічної безпеки банк повинен проводити роботу із забезпечення 
стабільності та ефективності функціонування основних її скла-
дових, до яких відносяться фінансова складова, інформаційна 
складова, технологічна складова, кадрова складова, правова 
складова. Тобто фінансову безпеку розглядають і як складову 
економічної безпеки (праці М.М. Єрмошенка, Д.А. Артеменка, 
П.І. Мунтіяна, Є.О. Олейнікова та ін.).

Так, більш конкретну позицію, однак з точки зору підпри-
ємства має Є.О. Олейнікова, яка визначає фінансову безпеку 
як стан найбільш ефективного використання корпоративних 
ресурсів, що виражене у найкращих значеннях фінансових 
показників прибутковості і рентабельності бізнесу, якості 
управління і використання основних та оборотних засобів під-
приємства, структури його капіталу, норми дивідендних виплат 
за цінними паперами підприємства, а також курсової вартості 
його цінних паперів як синтетичного індикатора поточного 
фінансово-господарського стану підприємства і перспектив 
його технологічного і фінансового розвитку [22].

Вважаємо, що таке трактування, попри свою комплексність, 
є нераціональним, оскільки автор пов’язує фінансову безпеку 
лише з раціональним використанням корпоративних ресурсів, 
вочевидь, маючи на увазі певні чинники функціонування, що 
використовуються власниками і менеджерами підприємства 
для виконання цілей бізнесу. Однак зовсім не враховуються 
зовнішні, часто об’єктивні чинники загроз.

С.М. Ілляшенко стверджує, що про послаблення фінансо-
вої безпеки свідчить зниження ліквідності, збільшення креди-
торської та дебіторської заборгованостей, зниження фінансо-
вої усталеності тощо [14, с. 13]. Тут визначено лише декілька 
індикаторів, що відображають вплив певних загроз на діяль-
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ність суб’єкта господарювання, але не встановлено, чим є саме 
фінансова безпека.

І.О. Бланк вважає, що фінансова безпека суб’єкта госпо-
дарювання – це не що інше, як кількісно і якісно детермінова-
ний рівень його фінансового стану, який забезпечує стабільну 
захищеність його пріоритетних збалансованих фінансових 
інтересів від ідентифікованих реальних і потенційних загроз 
зовнішнього і внутрішнього характеру, параметри яких визна-
чаються на основі його фінансової філософії і створюють 
необхідні передумови фінансової підтримки його сталого 
розвитку в поточному та перспективному періоді [7]. Тракту-
вання фінансової безпеки як рівня фінансового стану непов-
ною мірою формулює сутнісну та методологічну складову 
цієї дефініції, що надто звужує на перший погляд найбільш 
розширене трактування.

Фінансову безпеку визначають і як певний стан фінансової 
стабільності, в якому повинен знаходитися суб’єкт господа-
рювання для реалізації своєї стратегії, який характеризується 
можливістю підприємства протистояти зовнішнім і внутріш-
нім загрозам [24, с. 69]. Якщо розглядати фінансову безпеку 
лише як один зі станів фінансової стабільності, то це супере-
чить самій сутності поняття фінансової стабільності, тобто ми 
вважаємо, що саме фінансова стабільність сигналізує про те, 
що суб’єкт господарювання знаходиться у стані фінансової без-
пеки, а не навпаки.

Отже, фінансова складова у безпеці є найбільш важливою, 
оскільки фінансова стабільність свідчить про забезпеченість 
банку як суб’єкта господарювання власними фінансовими 
ресурсами, рівень їх використання, напрям розміщення.

Відповідно до розмаїття поглядів дослідників на проблему 
фінансової безпеки суб’єктів господарювання не менш різно-
манітними є трактування категорії фінансової безпеки банку.

П.А. Герасимов визначає фінансову безпеку банку через 
поняття стабільності і стійкості фінансового стану банку. 
Також вагомим, на думку автора, є ступінь ефективності фінан-
сово-економічної діяльності, рівень контролю за зовнішніми та 
внутрішніми ризиками, рівень достатності капіталу та ступінь 
захищеності інтересів акціонерів [10, с. 23].

Комплекс заходів із досягнення максимально можливої 
платоспроможності та стійкості комерційного банку, ліквід-
ності його балансу, ефективної структури капіталу та найпри-
бутковіших напрямів його вкладень, що одержується шляхом 
чіткого стратегічного та тактичного планування, аналізу та 
запобігання загрозам фінансового характеру, розглядається в 
праці Д.А. Артеменка [3].

Фінансову безпеку банку визначають і як динамічний 
стан, за якого банк юридично і технічно здатний виконувати 
та реально виконує властиві йому функції; забезпечує стійкий 
захист життєво важливих соціально-економічних інтересів 
громадян, суб’єктів господарювання, суспільства та держави 
від негативного впливу внутрішніх і зовнішніх загроз; володіє 
потенціалом як для кількісного, так і для якісного зростання, 
а також має у своєму розпорядженні механізми для реалізації 
цього потенціалу [33, с. 119].

І.О. Барановський сформулював підхід, за якого фінансова 
безпека розглядається як сукупність умов, за яких потенційно 
небезпечні для фінансового стану комерційного банку дії чи 
обставини попереджені чи зведені до такого рівня, за якого 
вони не здатні завдати шкоди встановленому порядку функ-
ціонування банку, збереженню та відтворенню його майна та 
інфраструктури і перешкодити досягненню банком статутних 

цілей; стан захищеності фінансових інтересів комерційного 
банку, його фінансової стійкості, а також середовища, в якому 
він функціонує [5, с. 12].

У концепції економічної безпеки України, розробленій 
Інститутом економічного прогнозування при Національній ака-
демії наук України, під фінансовою безпекою розуміють захи-
щеність фінансових інтересів суб’єктів господарювання на всіх 
рівнях фінансових відносин [2, с. 56].

Фінансова безпека банку – це такий стан банку (банківської 
системи загалом), що характеризується здатністю протистояти 
можливим зовнішнім і внутрішнім загрозам банківської діяль-
ності завдяки комплексу правових, організаційних та управлін-
ських заходів для забезпечення нормального функціонування 
та розвитку в умовах дестабілізуючого впливу навколишнього 
середовища та захищеності фінансових інтересів зацікавлених 
сторін (власників, клієнтів, працівників, керівництва, держави) 
[16, с. 26]. Відповідно, основною метою фінансової безпеки 
банку є забезпечення конкурентоспроможності як окремого 
банку, так і банківської системи загалом на ринку банківських 
послуг і недопущення можливості отримання збитків або 
втрати частини прибутків унаслідок реалізації внутрішніх та 
зовнішніх загроз.

Існують трактування, у яких поєднуються як рівноцінні 
компоненти фінансова та економічна складова безпеки. Так, 
О.А. Євченко розглядає фінансово-економічну безпеку банків 
як такий фінансовий стан, який характеризується збалансова-
ністю системи фінансових показників, стійкістю до внутрішніх 
і зовнішніх загроз, що дає змогу своєчасно та в повному обсязі 
виконувати взяті на себе зобов’язання, забезпечує ефективний 
розвиток банку в поточному та наступних періодах [12, с. 52].

С.М. Побережний вважає, що ключовими характеристи-
ками фінансової безпеки банків є такі [27, с. 11]:

– забезпечення рівноважного і сталого фінансового 
стану банку;

– сприяння ефективній діяльності банку;
– можливість на ранніх стадіях визначити проблемні 

місця в діяльності банку;
– нейтралізація криз, запобігання банкрутствам.
За результатами огляду позицій багатьох дослідників ми 

дійшли висновку, що найбільш важливою і складною є про-
блема забезпечення фінансової складової у безпеці комерцій-
ного банку, тому що в стійкому фінансовому середовищі банк 
працює ефективно і має достатні кошти для вирішення завдань 
щодо захисту інформації, охорони співробітників банку, залу-
чення в усі структури висококваліфікованих фахівців.

З іншого боку, фінансова складова – це результуюча всіх 
інших складових, її високий рівень зумовлюється успішністю 
дій за іншими складовими. Отже, трактуємо фінансову безпеку 
банку як детермінант економічної безпеки банківської системи.

Фінансову безпеку банківської системи загалом та її окре-
мих складових слід розглядати у двох аспектах. По-перше, з 
точки зору фінансових наслідків її діяльності для країни зага-
лом та клієнтів і контрагентів зокрема. По-друге, з точки зору 
недопущення та відвернення явних і потенційних загроз фінан-
совому стану всієї банківської системи країни, НБУ та вітчиз-
няним комерційним банкам [31].

Отже, погоджуємося з думкою про те, що безпека банків-
ської системи – це спроможність банківської системи стабільно 
і надійно забезпечувати фінансову самостійність держави, 
ефективно формувати, зберігати від надмірного знецінення 
та раціонально використовувати фінансові ресурси країни для 
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забезпечення її соціально-економічного розвитку та обслугову-
вання фінансових зобов’язань [1].

Як зазначають окремі дослідники проблеми діяльності 
сучасних банків, функція банківської діяльності, на відміну 
від функції банку, характеризує банк як абстрактну економічну 
структуру з макроекономічних позицій, з позицій її місця в еко-
номічній системі загалом і впливу на все економічне середо-
вище, в якому банк функціонує, а також враховує мікрорівень, 
характеризуючи залежність діяльності всередині банку від зов-
нішніх умов [17, с. 152].

Економічна природа банку дає йому законодавче право 
надавати фінансові послуги, які, відповідно до законодавства, 
належать виключно до банківської діяльності.

Водночас нова реальність полягає в тому, що комерційні 
банки функціонують в якісно іншій сфері фінансових і бан-
ківських послуг, заснованій на кредитно-депозитному фінан-
совому посередництві. Можна погодитися з теоретиком бан-
ківської справи, професором Дж. Сінки, який вважає, що 
технологічні зміни в банківській сфері сприяють зміні струк-
тури ринку фінансових послуг. Майбутню форму фінансових 
послуг визначає взаємодія нових технологій з фінансовими 
інноваціями і процесами поширення нових банківських про-
дуктів. Банки розширюють горизонти сфери надання тради-
ційних продуктів і виходять на нові сегменти системного збуту 
фінансових і банківських послуг [29]. На думку П.С. Роуза, 
існують дев’ять функцій сучасного банку, такі як, зокрема, кре-
дитна, функція інвестиційного планування, функція платежів 
і розрахунків, ощадна, функція управління потоками готівки. 
Також дослідник зазначає, що банківська система не може 
функціонувати без існування банківського ринку, концентра-
ції банківських ресурсів і торгівлі банківськими продуктами. 
Розвиток банківських послуг, конкуренції в кредитній та інвес-
тиційній сферах фіксує зрілість товарно-грошових відносин в 
суспільстві [28]. Г. Асхауер виділяє такі функції банків як кре-
дитних установ, як трансформація строків, трансформація роз-
мірів грошових сум, трансформація ризику [9, с. 11].

В.М. Усоскін зазначає, що комерційні банки відносяться до 
особливої категорії ділових підприємств, що одержали назву 
фінансових посередників. Вони залучають капітали, заоща-
дження населення та інші вільні грошові кошти, що вивіль-
няються в процесі господарської діяльності, а також надають 
їх у тимчасове користування іншим економічним агентам, які 
потребують додаткового капіталу [32].

Отже, діяльність банків має двоїстий характер, тобто, з 
одного боку, банки як комерційні установи зацікавлені в отри-
манні максимального прибутку, а з іншого боку, будучи важ-
ливим соціальних інститутом та основною ланкою фінансової 
інфраструктури національної економіки, саме вони повинні 
забезпечити стабільні умови для нормального функціонування 
держави і підвищення рівня життя населення.

Як елемент банківської системи банки сприяють економії 
суспільних витрат обігу, сприяючи тим самим прискоренню 
оборотності грошей, прискоренню розрахунків тощо.

Однак слід зазначити, що тенденція розширення функцій 
банків в сучасних умовах продовжується. Для зміцнення своїх 
позицій на ринку вони активніше надають нехарактерні для 
себе послуги, проникаючи в нетрадиційні для них сфери фінан-
сового підприємництва, тим самим підвищуючи свою роль і 
значення в житті сучасного суспільства.

На сучасному етапі розвитку економічних відносин 
фінансова глобалізація, вільне переміщення капіталів, ресур-

сів та інформації в рамках зональних і світових ринків стали 
основними рисами світового економічного середовища, в 
якому функціонують сучасні банки.

Ці тенденції розвитку світової економічної системи сприя-
ють зростанню рухливості банківських капіталів, появі нових 
банківських операцій, що відповідають запитам клієнтів, що 
суттєво змінилися, розвитку інвестиційного банківського біз-
несу, уніфікації і стандартизації бізнес-процесів в рамках наці-
ональних і світових банківських систем.

Тому банківська система будь-якої країни з її специфічними 
рисами не може функціонувати ізольовано, оскільки вона вхо-
дить до світової банківської системи та є її складовою. Тому 
будь-які зміни, які відбуваються у світовій банківській системі 
в ході її еволюції, відбиваються на процесі функціонування 
національної банківської системи [23, с. 22].

Банківська система найчастіше розглядається як поняття, 
яке характеризує певну сукупність банків, які обслуговують 
потреби економічних суб’єктів. Банки утворюють той блок 
системи, який дає змогу виконувати властиві їй функції в еко-
номіці.

За інституційним підходом банківська система є певною 
сукупністю банків, небанківських кредитних установ і банків-
ської інфраструктури, що забезпечують її стійкий розвиток.

Однак система не може виступати тільки як сукупність бан-
ків. Система за своїм змістом потребує збереження цілісності, 
налагодження взаємозв’язків елементів з метою виконання нею 
певної ролі в економіці.

З огляду на це дослідники виділяють функціональний під-
хід, за яким банківська система розглядається через призму 
діяльності банків, їх операцій, організацію банківської діяль-
ності та її регулювання [4]. Отже, у певному розумінні банків-
ська система є поєднанням інституційного та функціонального 
принципів під час розкриття її змісту.

Сьогодні банківські установи шукають нові методи забез-
печення власної стійкості. Усвідомлюючи місце та роль бан-
ків у розвитку національної економіки, центральні банки 
світу збільшують значення коефіцієнтів достатності капіталу, 
а комерційні банки, відповідно, ускладнюють системи управ-
ління ризиками, підсилюють продуктову і географічну дивер-
сифікацію своїх продуктів і послуг.

Світова практика показує, що банки починають довіряти 
власну безпеку, продаючи частину своєї системи управління 
ризиками іншим банкам, створюють спеціальні резерви під 
оцінений ризик наданого кредиту, підсилюють диференціацію 
своєї діяльності, зокрема за допомогою переплетення банків-
ського і страхового бізнесу, розширення інвестиційної банків-
ської діяльності, включаючи трастове управління.

З урахуванням розмаїття підходів до сутності безпеки бан-
ків, а також визначення місця та ролі банківських установ у 
розвитку економіки для формування комплексного підходу 
до встановлення економічних основ фінансової безпеки бан-
ків доцільно використати певну систему постулатів, зокрема 
таких.

1) Економічна сутність фінансової безпеки знаходиться у 
безпосередньому взаємозв’язку з економічним змістом функці-
онування банківських установ, оскільки фінансову загрозу слід 
розглядати як економічну категорію, яка відображає певний 
тип відносин між суб’єктами економічної системи (у цьому 
разі – банківської системи).

Варто зазначити також, що функціонування банківських 
установ незалежно від рівня капіталізації, обсягу активів без 
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можливих економічних загроз не існує. Це об’єктивна реаль-
ність у діяльності сучасних фінансово-кредитних установ в 
середовищі, яке постійно трансформується. Суб’єктивна оцінка 
усіх можливих загроз та ризиків є детермінованою, тобто мене-
джери банку можуть сприймати певні події чи обставини і як 
абсолютну загрозу, яка може привести до краху, і як попере-
дження, в результаті якого можуть виникнути небажані від-
хилення від вибраної мети розвитку, і як реальну можливість 
отримання додаткових переваг. Таким чином, в сучасних умо-
вах пошуки стратегічно ефективних з точки зору фінансової 
безпеки моделей розвитку банківської системи тривають.

2) Наявність системи забезпечення фінансової безпеки 
дає можливість отримання додаткових позитивних економіч-
них результатів. Водночас відсутність такої системи унемож-
ливлює функціонування та призведе до зниження ефективності 
діяльності банківських установ, оскільки можливими є прояви 
загроз, що порушують їх економічну стійкість.

У контексті дослідження перш все зауважимо, що поняття 
«стійкість банку» не є якимось новим, воно часто вживається 
як у теорії, так і в практиці банківської справи. Його вико-
ристовують для вираження результативності розвитку діяльно-
сті кредитної організації. Набір характеристик, які при цьому 
використовуються, настільки широкий, що дослідники, обго-
ворюючи цю проблему, не знаходять однозначного визначення 
сутності стійкості. Підставою для цього є співвідношення між 
стійкістю і тими індикаторами або факторами, які визначають 
її існування. Безсумнівно, тільки з’ясувавши сутність поняття 
«стійкість банку», можна визначити і набір показників, і пере-
лік факторів, які спричинять порушення стійкості, а отже, 
порушують фінансову безпеку.

3) Передумовами порушення фінансової безпеки будь-
якого суб’єкта господарювання є наявність незадовільних 
результаті діяльності, відсутність достатнього ресурсозабез-
печення, кадрового забезпечення, нераціональна організа-
ційна складова процесу управління, а також відсутність чіт-
кої методології в ідентифікації та прогнозуванні виникнення 
можливих загроз.

Розкриваючи сутність цього постулату, звернемо увагу на 
те, що основним завданням банку є максимізація коштів акціо-
нерів за дотримання допустимого рівня ризику. Водночас надій-
ність і прибутковість банку суттєво впливає на добробут кра-
їни, зокрема на діяльність кожного господарюючого суб’єкта. 
Отже, у процесі забезпечення фінансової безпеки необхідними 
стають якісний аналіз фінансових результатів діяльності та 
ефективне управління фінансовими ресурсами банку.

Мотивацією менеджменту банку для формування ефек-
тивної кадрової політики повинне стати розуміння того, що 
людські ресурси для банку є його стратегічним ресурсом і 
неможливо досягнути поставлених цілей без забезпечення 
управління кадрами на належному рівні. Кадри – стратегічний 
ресурс банку, оскільки висококваліфіковані і мотивовані пра-
цівники є невід’ємною складовою у функціонуванні сучасного 
конкурентоспроможного банку. Базовими принципами в управ-
лінні людськими ресурсами з точки зору забезпечення фінансо-
вої безпеки є максимальне розкриття потенціалу працівників, 
виокремлення їх як ключового чинника, що визначає ефектив-
ність використання всіх інших ресурсів банку.

Водночас вагомим в контексті означеної проблеми фінансо-
вої безпеки є ускладнене завдання, що пов’язане з неефектив-
ним менеджментом, а саме неправильний вибір моделі органі-
заційної структури. Організаційна структура, яка не відповідає 

бізнес-моделі банку, призводить до надто тривалого процесу 
прийняття управлінських рішень, що загалом сприяє упо-
вільненню бізнес-процесів і знижує конкурентоспроможність 
банку на ринку банківських послуг.

Саме тому об’єднання посадових позицій в підрозділах 
повинне відбуватися щодо групування знань і навичок співро-
бітників, процесу і виконуваних ними функцій, часу роботи, 
випуску продуктів і послуг, місця проведення операцій, які 
обслуговують клієнтів [20, с. 10].

Зауважимо також, що з точки зору методології ідентифіка-
ції фінансових загроз банк є складною відкритою динамічною 
системою, що знаходиться в процесі постійного ресурсного 
обміну із зовнішнім середовищем. І.О. Бланк стверджує, що 
найважливішою вихідною передумовою формування системи 
фінансової безпеки є саме ідентифікація. Він вважає, що від 
того, наскільки точно і повно ідентифіковано склад загроз, 
оцінено рівень інтенсивності їх прояву та можливого збитку, 
залежить ефективність побудови всієї системи фінансової 
безпеки [7, с. 49].

Оскільки загрози характеризуються різноманіттям прояву, 
з метою їх найбільш змістовної ідентифікації під час форму-
вання системи фінансової безпеки банку необхідно здійснити їх 
класифікацію за якомога більшою кількістю ознак. У науковій 
літературі представлено різні ознаки класифікації видів загроз 
для фінансової безпеки суб’єкта господарювання (табл. 1).

Розглянуті класифікаційні ознаки загроз спрямовані на 
формування системи забезпечення фінансової безпеки. Ефек-
тивність побудови такої системи для банку залежить від своє-
часності і повноти визначення майбутніх втрат.

Водночас попередження та раннє реагування є можливим 
лише завдяки тому, що в банку під час проведення значних за 
обсягом операцій діє прогноз-система, тобто всебічне дослі-
дження специфіки операції та виявлення факторів можливих 
ризиків. Базовим елементом такої системи є ідентифікація фак-
торів банківських ризиків.

Перебуваючи у стані невизначеності, можливої зміни як 
внутрішніх, так і зовнішніх чинників діяльності, менеджмент 
банку приймає ризикові рішення в умовах гострої конкуренції, 
вживаючи заходів запобігання прогнозованих небезпек і ней-
тралізації наявних загроз, забезпечуючи тим самим ефективну 
систему ідентифікації досягнення стратегічних цілей розвитку.

4) Фінансова безпека безпосередньо пов’язана зі збалан-
сованістю грошових потоків.

Окремі дослідники вважають, що найбільше значення 
у діяльності суб’єкта господарювання має прибуток. Але 
П. Друкер у своїй праці “Innovation and Entrepreneurship: 
Practiceand Principles” доводить, що насправді він є вторин-
ним, а грошовий потік має значно більше значення у діяльності 
суб’єкта господарювання [34].

Під час формування фінансового менеджменту як самостій-
ної галузі знань (кінець 50-х – початок 60-х років ХХ століття) 
концепція збалансованості грошових потоків стала однією з 
базових концепцій. Відповідно до цієї концепції гроші, що 
знаходяться в постійному русі, утворюють грошовий потік зі 
своїми параметрами. Тобто оцінка цього грошового потоку 
передбачає його ідентифікацію, визначення його тривалості 
та виду, а також визначення чинників, що формують елементи 
грошового потоку.

Вагомим тут є вибір коефіцієнта дисконтування, що дає 
змогу зіставити елементи потоку, які генеруються в різні 
моменти часу, здійснити оцінку ризику, пов’язаного з цим пото-
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Таблиця 1
Класифікаційні ознаки загроз фінансової безпеки суб’єкта господарювання

Автор Класифікаційні ознаки загроз фінансової безпеки
Т.Г. Васильців,
В.І. Волошин,
О.Р. Бойкевич,
В.В. Каркавчук [8]

місце виникнення;
ставлення до загроз;
ступінь важкості наслідків;
об’єкт посягань;
можливість здійснення;
форма збитку;
тривалість дії;
частота дії;
рівень прогнозованості;
можливість попередження;
суб’єкт загроз

Х.К. Мірза-заде [18] масштаби фінансово-господарської діяльності;
рівень ведення бізнесу

О.М. Підхомний,
Н.О. Микитюк,
І.П. Вознюк [26]

джерело виникнення;
рівень тяжкості наслідків;
рівень вірогідності;
стадії діяльності;
об’єкти посягань;
суб’єкти загроз;
форми збитку

Л.А. Запорожцева [13] загрози втрати ліквідності;
загрози втрати фінансової самостійності;
загрози зниження ефективності діяльності, втрати прибутковості і здатності до самоокупності  
та розвитку;
загрози нестійкого розвитку в результаті недотримання «золотого економічного правила»;
загрози нарощування боргів з причини уповільнення інкасації дебіторської заборгованості;
загрози неплатоспроможності;
загрози зниження вартості

І.П. Мойсеєнко,
О.М. Марченко [19]

безпосередність впливу;
ступінь сформованості;
можливість виявлення;
джерела виявлення;
об’єкти, яким вони загрожують;
масштаб можливого впливу на підприємство;
вплив на певний вид діяльності;
вид фінансово-економічних інтересів підприємства;
тривалість;
ймовірність реалізації;
розмір ймовірних збитків;
можливість передбачення;
об’єктивність чи суб’єктивність зумовленості;
ступінь їх суб’єктивного сприйняття

Ж.Д. Османов,
О.В. Константінов [21]

сила впливу;
ймовірність реалізації;
форма прояву;
тривалість дії;
рівні ієрархії;
джерела і характер загроз

О.М. Підхомний [25] сфера дії;
характеристика суб’єкта;
ресурсна невідповідність;
стабільність існування;
рівень поширення;
масштаби дії;
елементи фінансової системи;
відображення форм конфліктів у законодавстві;
критичність впливу;
зв’язок з іншими факторами;
актуальність
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ком, а також визначити спосіб його обліку [15].
Другий параметр концепції грошового потоку об’єднує її з 

іншою базовою концепцією фінансового менеджменту, а саме 
концепцією зміни вартості грошових ресурсів у часі. Сутність 
її полягає в тому, що грошова одиниця, що є сьогодні, і грошова 
одиниця, очікувана до одержання через певний проміжок часу, 
не рівноцінні. Ця нерівноцінність визначається дією трьох 
основних причин.

1) Інфляція грошового потоку, що викликає природне 
бажання надійно розмістити їх як прибуткове вкладення, а 
також пояснює, чому розрізняються гроші, наявні і очікувані 
до отримання [11].

2) Ризик неотримання очікуваної суми, що виявляється в 
тому, що будь-який проект, що передбачає надходження гро-
шового потоку в майбутньому, має певний рівень ймовірності 
бути невиконаним зовсім або виконаним частково [30].

3) Оборотність грошового потоку, що означає, що в обігу 
грошові кошти можуть генерувати дохід, повертаючись до 
власника після кожного кругообігу з шуканим приростом [6].

Зазначимо, що грошові потоки банку цікаві з позиції фінан-
сової безпеки не самі по собі, а у площині проблем, що вирі-
шуються за їх допомогою. Так, генерування грошового потоку 
дає змогу окупати витрати і створювати прибуток, що зумов-
лює зростання добробуту, розширення потенціалу, збільшення 
частки на ринку, підвищення конкурентоспроможності.

Однак, опираючись на праці Дж. Майлза і Д. Чоі, відзна-
чимо, що існування двох однакових грошових потоків з ідентич-
ними характеристиками, але з різною ціною неможливе [35].

Відсутність можливостей для безризикового арбітражу-
вання є центральною парадигмою в рамках теорії рівноваж-
них фінансових ринків в умовах невизначеності. Інтуїтивно 
цей аргумент зводиться до того, що два активи з абсолютно 
ідентичними характеристиками повинні мати однакові ринкові 
ціни в будь-який момент часу. Як би це було не так, то була б 
можливість отримати безризиковий прибуток за рахунок арбіт-
ражування. Закон однієї ціни означає, що ціна портфеля фінан-
сових активів повинна дорівнювати сумі цін складових цього 
портфеля активів.

Враховуючи окреслені нами постулати, що формують 
економічну сутність фінансової безпеки, можемо визначити 
певну економічну платформу фінансової безпеки банку як 
детермінанта безпеки банківської системи. Під економічною 
платформою фінансової безпеки банку ми розуміємо усталену 
сукупність загальнофункціональних елементів, що є життєво 
важливими у діяльності фінансово-кредитної установи (рис. 1).

Загалом зазначимо, що будь-яка економічна система не 
застрахована як від внутрішніх, так і від зовнішніх загроз, які 
пов’язані між собою, а тому разом з економічною платфор-
мою фінансової безпеки банку важливо, врахувавши вплив 
загроз, розглядати економічну платформу фінансової небез-
пеки для банку.

Висновки. Зміст фінансової безпеки банківської діяльно-
сті включає вжиття організаційно-управлінських, режимних, 
технічних та профілактичних заходів, що гарантують якісний 
захист прав та інтересів банківської установи, зростання ста-
тутного капіталу, підвищення ліквідності активів, забезпечення 
повернення кредитів, збереження фінансових та матеріальних 
цінностей. Звідси випливає, що процесом забезпечення фінан-
сової безпеки банку слід вважати сукупність певних заходів, 
спрямованих на запобігання шкоди від негативних впливів 
на економічну безпеку банку. Саме запобігання загрозам, не 

тільки явним загрозам економічної безпеки банку, але й потен-
ційним загрозам, є основою функціонування системи фінансо-
вої безпеки банку.

Виконання достатньої умови, за якої буде досягнуто 
абсолютного рівня безпеки і стійкості, переходить в абстрак-
тний стан, до якого слід постійно прагнути. Тобто з пози-
ції філософського змісту процесу досягнення абсолютної 
фінансової безпеки і стійкості це є нескінченним процесом. 
Однак це не характеризує означений процес як безнадій-
ний та абсолютно недосяжний, адже певний запас стійкості 
фінансової системи, який дасть змогу певний час уникати 
негативних наслідків прояву загроз і встигнути вжити пев-
них необхідних заходів, що дадуть змогу стримати розвиток 
і поширення кризових явищ в економіці, вочевидь, є цілком 
реальним і досяжним.

За допомогою глибокого аналізу економічної сутності 
фінансової безпеки можна сформувати єдині підходи до сприй-
няття та оцінки загроз фінансової безпеки національної еконо-
міки загалом та банківської системи зокрема. У цьому випадку 
найбільш ефективно виявить себе механізм прогнозування 
у взаємозв’язку з інструментами індикативного планування. 
Водночас застосування індикаторів фінансової та економічної 
безпеки сприяє висвітленню досить великої кількості сцена-
ріїв розвитку і досить точному визначенню величини загроз у 
функціонуванні банківської системи.
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Васильчишин А.Б. Экономическая сущность 
финансовой безопасности банковской системы: 
проблема плюрализма подходов

Аннотация. В статье раскрыта проблема неодно-
значности подходов к определению экономической 
сущности финансовой безопасности банковской си-
стемы. Определено, что важным является обеспечение 
устойчивости финансовой составляющей в безопас-
ности коммерческого банка. Кроме этого, в контексте 
проблемы установлено, что современные банки функ-
ционируют и как коммерческие учреждения, и как 
элемент экономической системы государства, который 
должен обеспечить стабильные условия для нормаль-
ного его функционирования и повышения уровня жиз-
ни населения. Раскрыто содержание экономических 
основ финансовой безопасности банков через базовые 
постулаты ее формирования. С учетом определенных 
постулатов, формирующих экономическую сущность 
финансовой безопасности, определена определенная 
экономическая платформа финансовой безопасности 
банка как детерминант безопасности банковской си-
стемы.

Ключевые слова: безопасность, финансовая безо-
пасность, банк, устойчивость банка, финансовая безо-
пасность банка, угрозы финансовой безопасности, эко-
номическая сущность финансовой безопасности банка.

Vasylchyshyn O.B. The economic essence of the 
financial security of the banking system: the problems 
of pluralism approaches

Summary. Problem of ambiguity of approaches to the 
definition of the economic essence of financial security of 
the banking system is revealed in the article. It is defined 
that it is important to ensure the sustainability of the finan-
cial component in the safety of a commercial bank. In addi-
tion, in the context of the problem is established that mod-
ern banks function both as commercial establishments, and 
at the same time, as an element of an economic state which 
should provide stable conditions for its normal functioning 
and raising the standard of living of the population. The 
content of the economic foundations of the financial securi-
ty of banks through the basic postulates of its formation is 
revealed. Taking into consideration the postulates, forming 
the economic essence of financial security, a certain eco-
nomic platform of financial security of the bank is defined 
as a determinant of the security of the banking system.

Keywords: security, financial security, bank, stability 
of the bank, financial security of the bank, threats of finan-
cial security, economic essence of the financial security of 
the bank.
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МОДЕЛІ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВ:  
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ

Анотація. У статті досліджено моделі доданої вар-
тості підприємств в контексті їх застосування у вартіс-
но-орієнтованому управлінні на мікрорівні сучасної еко-
номіки. Розглянуто методику оцінки приросту вартості 
підприємств в рамках наявних моделей доданої вартості. 
Розкрито економічний зміст моделей доданої вартості з 
урахуванням їх варіативності. Визначено особливості 
побудови моделей доданої вартості підприємств.

Ключові слова: вартість підприємств, модель, еко-
номічна додана вартість, ринкова додана вартість, рен-
табельність інвестицій за грошовими потоками, грошо-
ва додана вартість, акціонерна додана вартість, додана 
вартість для стейкхолдерів.

Постановка проблеми. В сучасних економічних умовах 
управління вартістю (Value-Based Management, VBM) є управ-
лінською новацією, впровадження якої забезпечує ефективний 
та стійкий розвиток підприємств на довгострокову перспек-
тиву. Сутність VBM-концепції полягає у концентрації управ-
лінських зусиль для досягнення головної мети функціонування 
суб’єктів господарювання, що полягає в максимізації варто-
сті підприємств. При цьому вартість підприємств вважається 
показником, який містить найбільш повну та достовірну інфор-
мацію про результати їх діяльності, на відміну від усіх інших 
показників.

Реалізація концепції VBM передбачає цілеспрямоване 
управління процесом нарощування вартості підприємств, що 
обумовило виникнення та використання низки моделей доданої 
вартості. Найбільш поширеними з них є такі моделі: економічна 
додана вартість (Economic Value Added, EVA), ринкова додана 
вартість (Market Value Added, MVA), рентабельність інвести-
цій за грошовими потоками (Cash Flow Return on Investment, 
CFROI), грошова додана вартість (Cash Value Added, CVA), акці-
онерна додана вартість (Shareholder Value Added, SVA), додана 
вартість для стейкхолдерів (Stakeholder Value Added, STVA).

В умовах існування різних моделей доданої вартості акту-
алізуються питання обґрунтування вибору тієї чи іншої моделі 
для вартісно-орієнтованого управління підприємствами, вста-
новлення рівня ефективності використання конкретної моделі 
в управлінні підприємствами на основі вартісного підходу. 
Рішення цих питань потребує більш глибокого дослідження 
моделей доданої вартості у частині виявлення їх економічного 
змісту та особливостей побудови.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Моделі доданої 
вартості підприємств досліджували багато вітчизняних та зару-
біжних вчених, таких як Г. Арнольд [1], Ф. Вайссенрідер [2], 
Е. Оттосон [2], Д.Л. Волков [3;4], А.О. Гусєв [5], А. Дамодаран 
[6], Н.Е. Дєєва [7], І.В. Івашковська [8], Т. Коупленд [9], Т. Кол-
лер [9], Дж. Муррін [9], І.М. Крейдич [10], А.О. Гагарін [10], 
О.В. Мілінчук [11], О.В. Мозенков [12], І.М. Назаренко [13], 
В.В. Назарова [14], Д.С. Бірюкова [14], К.О. Прохоров [15], 

А. Раппопорт [16], Б. Стюарт [17], Д. Стерн [17], І. Таранов 
[18], К. Уолш [19], Н.В. Шевчук [20].

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. 
Вченими не вироблено єдиного підходу до розуміння економіч-
ного змісту моделей доданої вартості підприємств. У наукових 
дослідженнях щодо цієї проблематики не приділяється достатньо 
уваги окремим варіантам моделей доданої вартості, існують різні 
підходи до визначення показника приросту вартості підприємств в 
рамках тієї чи іншої моделі. Остаточно не встановлені особливості 
побудови моделей доданої вартості в контексті їх використання у 
вартісно-орієнтованому управлінні підприємствами.

Мета статті полягає у визначенні економічного змісту та 
особливостей побудови моделей доданої вартості підприємств 
в рамках впровадження вартісно-орієнтованого управління на 
мікрорівні сучасної економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Модель еконо-
мічної доданої вартості (EVA) була розроблена Б. Стюартом і 
Д. Стерном, а запатентована компанією “Stern Stewart & Co” на 
початку 90-х років XX століття. Ця модель є однією з найбільш 
відомих і поширених моделей вартісно-орієнтованого управ-
ління компаніями.

Концепцію економічної доданої вартості активно пропагує 
«Журнал прикладних корпоративних фінансів» (“Journal of 
Applied Corporate Finance”), який видається у США з 1988 року. 
Модель EVA як основний інструмент оцінювання вартості ком-
паній в рамках реалізації VBM-концепції успішно використо-
вується такими відомими транснаціональними компаніями, 
як, зокрема, “AT&T”, “Coca-Cola”, “Siemens”, “Whirlpool”, 
“Quaker Oats”, “IBM”.

Економічна додана вартість є модифікацією показника 
економічного прибутку (залишкового доходу), який вимірює 
фінансовий результат діяльності компанії з урахуванням не 
лише бухгалтерських витрат, але й альтернативних витрат 
інвестованого капіталу. Економічний прибуток (залишковий 
дохід) є результатом віднімання вищевказаних альтернативних 
витрат з бухгалтерського прибутку.

Розрахунок EVA здійснюється за формулою:
EVA NOPAT WACC IC� �– ,                    (1)

де EVA (Economic Value Added) – економічна додана вартість;
NOPAT (Net Operating Profit After Tax) – чистий операційний 

прибуток, отриманий після уплати податку на прибуток, але до 
виплати відсотків;

WACC (Weighted Average Cost Of Capital) – середньозважена 
вартість капіталу;

IC (Invested Capital) – інвестований капітал.
У відносних показниках формула (1) трансформується до 

такого вигляду:
EVA ROIC WACC IC� �� � � ,                       (2)

де ROIC (Return On Invested Capital) – рентабельність 
інвестованого капіталу.
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У формулі (1) показник NOPAT або NOPLAT (Net Operating 
Profit Less Adjusted Taxes) позначається в науковій літературі 
ще як EBI (Earnings Before Interest And Taxes). EBI визначається 
таким чином [4, c. 31]:

EBI NI i tj j j j� � � �� �1 ,                           (3)
де NI j  – чистий прибуток організації в j -му році;
i j  – відсоткові витрати в j -му році;
t j  – ставка податку на прибуток в j -му році.
Показник NOPAT також може бути обчислений за форму-

лою [21, c. 90]:
NOPAT EBIT T� � �� �1 ,                           (4)

де EBIT  – прибуток до сплати відсотків та податків 
(Earnings Before Income And Tax);

T – ставка податку на прибуток.
Інвестований капітал під час визначення EVA є сумою влас-

них і позикових коштів з платних джерел фінансування, що 
інвестується в активи підприємства. Ці активи необхідні для 
отримання чистого операційного прибутку.

Вираз «WACC IC× » у формулі (1) часто називають капі-
тальними витратами (Capital Charge).

Коефіцієнт ROIC у формулі (2) визначається як відношення 
NOPAT до середньорічної величини інвестованого капіталу IC. 
Чим вище цей коефіцієнт порівняно із середньозваженою вар-
тістю капіталу, тим більше створюється економічної вартості 
на підприємстві.

У формулі (2) вартісний спред (ROIC WACC− ) виступає 
своєрідною економічною рентабельністю.

Основною відмінністю між економічною доданою вартістю 
та економічним прибутком є застосування під час визначення 
економічної доданої вартості коригувань балансової вартості 
чистих активів підприємства на капітальні еквіваленти (Capital 
Equivalents) з метою здійснення їх реальної грошової оцінки і 
відповідних коригувань чистого операційного прибутку.

Розробники моделі економічної доданої вартості Б. Стю-
арт і Д. Стерн розглядають 164 можливі поправки, але з них на 
практиці пропонують застосовувати 10–12 [17]. Ці коригування 
стосуються переважно величини відкладених податків, капіта-
лізованих витрат на науково-дослідні та дослідно-конструк-
торські розробки, резерву LIFO, амортизації гудвілу. Водночас 
питання складу необхідних в цьому випадку коригувань і зага-
лом їх доцільності залишається досі дискусійним.

Економічна додана вартість може розглядатися як виключно 
перетворена форма залишкового операційного прибутку, у фокусі 
показника якого знаходяться чисті операційні ефекти діяльності 
організації. Тому під час розрахунку показника залишкового опе-
раційного прибутку під інвестиціями розуміється балансова вар-
тість чистих активів (Net Assets, NA), які визначаються як різниця 
між загальною величиною активів і безплатними зобов’язаннями 
(більша частина кредиторської заборгованості). Чисті активи у 
цьому визначенні є активами організації, які фінансуються за 
рахунок платних джерел (власний і позиковий капітал) [3, с. 9].

В концепції EVA показник вкладеного в активи капіталу 
позначається спеціальним терміном «чисті операційні активи» 
(Net Operating Assets, NOA). Тоді розрахунок EVA за рік t може 
здійснюватися такими двома способами [5, c. 59–60]:

EVA NOPAT NOA WACCt t t� � � ,                 (5)

EVA t
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WACC NOAt�
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�

�

�
��
� �

1
1 .          (6)

Використання цих способів розрахунку EVA дає однаковий 
результат.

Показник EVA розглядається як індикатор динаміки вартості 
підприємства. Додатне значення EVA свідчить про збільшення 
вартості підприємства, від’ємне – про її зменшення. Ситуація 
EVA=0 означає відсутність приросту вартості підприємства.

Розробка моделі ринкової доданої вартості (MVA) стала 
результатом розвитку концепції економічної доданої вартості. 
Термін “MVA” був введений Б. Стюартом в 1999 році. В сучас-
ній науковій літературі показник MVA розглядається як очевид-
ний критерій створення ринкової вартості. Водночас існують 
різні інтерпретації цього показника.

Ширша трактовка ринкової доданої вартості передбачає її 
визначення за формулою:

MVA MVD MC TC� � � ,                          (7)
де MVD  (Market Value Of Debt) – ринкова вартість боргу;
MC  (Market Capitalization) – ринкова капіталізація;
TC (Total Capital) – сукупна величина капіталу.
З іншої точки зору ринкова додана вартість розглядається 

як приріст лише власного капіталу компанії. Тоді MVA визнача-
ється як різниця ринкової та скорегованої величини балансової 
вартості власного капіталу.

Окремі дослідники [12, с. 57; 22, с. 259] пропонують здійс-
нювати розрахунок MVA таким чином:

MVA MV IC� � ,                                  (8)
де MV  – ринкова вартість підприємства;
IC  – інвестований у підприємство капітал.
На думку Д.Л. Волкова та О.В. Мілінчук, під ринковою 

доданою вартістю MVAo� �  слід розуміти дисконтований потік 
залишкового прибутку [4, с. 219; 11, с. 91]:

MVA
RI

k
î

j
j

j
�

�� �
�
�

�

11
,                                (9)

де RI  (Residual Income) – залишковий прибуток (бухгалтер-
ський прибуток організації за вирахуванням витрат на капітал);

k  – ставка необхідної дохідності.
Залишковий прибуток у формулі (9) також називається еко-

номічним прибутком (Economic Profit, EP).
Розрахунок ринкової доданої вартості може бути варіатив-

ним залежно від виду використаного у формулі (9) залишкового 
прибутку (залишковий чистий прибуток, залишковий чистий 
операційний прибуток, економічна додана вартість). Параметр 
k  у формулі (9) є ставкою необхідної дохідності, яка відпові-
дає варіанту визначення залишкового прибутку (ставка витрат 
на власний капітал під час використання показника залишкового 
чистого прибутку; ставка середньозважених витрат на весь капі-
тал (WACC) у разі застосування показників залишкового чистого 
операційного прибутку та економічної доданої вартості).

Порівняння фактичного та планового значень показника 
ринкової доданої вартості дає уявлення про ступінь задово-
лення постачальників капіталу в результатах ведення бізнесу.

Концепція ринкової доданої вартості має низку обмежень: 
розрахунок MVA можливий лише стосовно підприємств, з акці-
ями яких здійснюється торгівля на фондовому ринку (відпо-
відно, вони мають ринкові оцінки); ринкова додана вартість 
може бути визначена по підприємству (бізнесу) загалом, а не за 
окремими структурними підрозділами та інвестиційними про-
ектами (по відношенню до них не існує ринкових цін акцій).

Застосування показника ринкової доданої вартості у вар-
тісно-орієнтованому управлінні підприємствами є пробле-
матичним, оскільки на її важливий параметр, а саме ринкову 
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капіталізацію, впливають багато неконтрольованих менедж-
ментом підприємств факторів. Більш того, оцінка ефективності 
діяльності підприємства за показником MVA може сприяти 
прийняттю менеджментом рішень, які спрямовані на корот-
кострокове збільшення курсової вартості акцій на шкоду фор-
муванню вартості у довгостроковій перспективі (наприклад, в 
результаті значного скорочення витрат на науково-дослідні та 
дослідно-конструкторські розробки).

Модель рентабельності інвестицій за грошовими потоками 
(інші трактування такі: дохідність інвестицій на основі потоку 
грошових коштів, грошова рентабельність інвестицій, вну-
трішня норма дохідності компанії) є альтернативною моделлю 
по відношенню до EVA.

Модель рентабельності інвестицій за грошовими потоками 
(CFROI) передбачає вимірювання очікуваної віддачі у вигляді 
грошових потоків від інвестицій з урахуванням тимчасової 
цінності грошей. Ця модель застосовується такими консал-
тинговими компаніями, як «Бостонська Консалтингова Група» 
(Boston Consulting Group, BCG) та “HOLT Value Associates”.

Фактично CFROI є модифікацією показника внутрішньої 
норми дохідності (Internal Rate Of Return, IRR), який досить 
широко застосовується для оцінки ефективності інвестицій-
них проектів. В рамках моделі CFROI методика розрахунку та 
аналізу IRR використовується по відношенню не до тих інвес-
тицій, що плануються, а до вже зроблених вкладень. Відпо-
відно, CFROI розглядається як показник результатів діяльності 
компанії та індикатор створення нової вартості для акціонерів. 
Компанія вважається фінансово ефективною з позицій ство-
рення приросту вартості для акціонерів, коли значення CFROI 
у звітному періоді перевищує ставку середньозважених витрат 
на капітал.

Модель CFROI ґрунтується на низці припущень. Передусім 
термін корисного використання амортизуючих активів вважа-
ється терміном функціонування бізнесу загалом, по закінченню 
якого він ліквідується. Також передбачається, що активи компа-
нії генерують операційні грошові потоки протягом всього тер-
міну корисного використання амортизуючих активів.

Головна відмінна особливість моделі CFROI полягає в тому, 
що на її основі вимірюється не абсолютна сума створеної (або 
зруйнованої) вартості, а її відносна величина у вигляді дохідно-
сті підприємства за наявними інвестиціями.

Показник CFROI розраховується за формулою [4, с. 222]:
CFROI

CF
CI

adj

adj= ,                          (10)
де CF adj  – скореговані на інфляцію грошові притоки 

(Inflation Adjusted Cash Inflows);
CI adj  – скореговані на інфляцію грошові інвестиції в орга-

нізацію (Inflation Adjusted Cash Investments).
Формула (10) дає лише загальне теоретичне уявлення про 

показник CFROI. Для здійснення практичного розрахунку цього 
показника необхідно визначити такі параметри, як валові інвес-
тиції (Gross Investments, GI), валовий грошовий потік (Gross 
Cash Flow, GCF), очікуваний термін корисного використання 
активів (n), очікувана ліквідаційна вартість активів у кінці тер-
міну корисного використання (Salvage Value, SV). Вищевказані 
параметри характеризуються особливим економічним змістом 
та специфічним порядком розрахунку [4, с. 222–223].

1) Валові інвестиції – це вартість чистих активів організації 
в оцінці за їх первісною вартістю у поточних грошових одини-
цях, тобто з коригуванням на інфляцію. При цьому в розрахунок 
чистих активів не включається ділова репутація (Goodwill).

2) Під валовим грошовим потоком розуміється чистий 
грошовий ефект, отриманий організацією у звітному періоді. 
Визначення вказаного ефекту включає три етапи:

– розрахунок показника чистого операційного прибутку 
(EBI);

– коригування показника EBI на негрошові складові, 
окрім амортизації (на величини оціночних резервів, резервів 
майбутніх платежів та інших негрошових складових);

– коригування показника EBI на величину амортизацій-
них відрахувань звітного періоду.

3) Очікуваний термін корисного використання активів – 
термін корисного використання сукупних чистих активів орга-
нізації, що складається з середнього віку активів та очікуваного 
залишкового терміну використання.

4) Очікувана ліквідаційна вартість активів у кінці терміну 
корисного використання передбачається в сумі неамортизую-
чих активів за допущення, що амортизуючі активи повністю 
погашають свою вартість в кінці цього терміну. Таким чином, 
вказана величина визначається шляхом множення величини 
валових інвестицій, що розраховані згідно з попередніми допу-
щеннями, на частку неамортизуючих активів на момент оцінки.

Модель грошової доданої вартості (інші трактовки такі: 
модель доданої вартості грошового потоку, модель доданої 
вартості потоку грошових коштів) характеризує залишкові гро-
шові потоки, що генеруються інвестиціями в підприємство. 
Тому показник грошової доданої вартості (СVA) також назива-
ють залишковим грошовим потоком (Residual Cash Flow, RCF).

В рамках вартісно-орієнтованого управління розроблені та 
використовуються два способи визначення СVA:

– спосіб, запропонований Бостонською консалтинговою 
групою;

– метод, розроблений у 1996 році шведськими фінансо-
вими консультантами Ф. Вайсcенрідером та Е. Оттосоном.

Обидва способи визначення СVA відповідають фінансовій 
моделі аналізу та націлені на вимірювання віддачі у вигляді 
грошових потоків (Cash Flows) від інвестованого капіталу з 
урахуванням витрат на залучення та обслуговування цього 
капіталу. Водночас вищезазначені способи розрахунку СVA 
мають суттєві відмінності.

Грошова додана вартість у версії Бостонської консалтинго-
вої групи [23] розраховується за формулою:

CVA CBI NA WACCj j o� � � ,                  (11)
де CBI j  (Cash Flow Before Interest) – чистий грошовий 

потік до відсоткових платежів;
NAo (Net Assets) – чисті активи за первісною вартістю.
Показник чистого грошового потоку до відсоткових плате-

жів (CBI j ) є чистим операційним прибутком (EBI j ), збіль-
шеним на бухгалтерську амортизацію (Depj ) та зменшеним на 
економічну амортизацію (EDj ):

CBI EBI Dep EDj j j j� � � .                 (12)
Таким чином, під час визначення CBI j  враховується саме 

економічна амортизація, під час розрахунку якої, на відміну 
від бухгалтерської амортизації, розподіл вартості раніше зро-
блених інвестицій на зменшення прибутку наступних звітних 
періодів здійснюється з урахуванням можливостей реінвесту-
вання амортизаційних сум.

В цьому випадку економічна амортизація визначається як 
рівновеликий щорічний потік відрахувань, який відшкодовує 
до кінця терміну корисного використання активів їх первісну 
вартість у результаті інвестування цього потоку в альтерна-
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тивні вкладення за ставкою середньозважених витрат на капі-
тал. Для визначення річної величини економічної амортизації 
використовується формула ануїтету:

ED
GFA WACC

WACC
j

j
n�

�

�� � �1 1
,                      (13)

де GFA  (Gross Fixed Assets) – необоротні (амортизовані) 
активи в оцінці за первісною вартістю;

n – термін корисного використання необоротних (аморти-
зованих) активів.

Розрахунок СVA за підходом Ф. Вайсcенрідера та Е. Отто-
сона є одним з найскладніших варіантів визначення грошової 
доданої вартості. В рамках цього підходу діяльність компанії 
розглядається як процес здійснення різних витрат та інвести-
цій, які приносять певний рівень прибутку. При цьому інвести-
ції поділяються на стратегічні та підтримуючі.

Під стратегічними інвестиціями розуміються інвестиції, які 
створюють додаткові стійкі потоки грошових коштів і тим самим 
забезпечують приріст вартості компанії. Підтримуючі (нестрате-
гічні) інвестиції виконують функції традиційних операційних 
витрат, які не формують довгостроковий потік вигод та спрямо-
вані на підтримання раніше створеної вартості компанії.

Грошова додана вартість за підходом Ф. Вайсcенрідера та 
Е. Оттосона визначається як різниця фактичного та потрібного 
операційного грошового потоку [2, с. 37–40]:

CVA OCF OCFD� � ,                            (14)
де OCF  – фактичний операційний грошовий потік;
OCFD  – потрібний операційний грошовий потік.
Розрахунок фактичного операційного грошового потоку у 

формулі (14) здійснюється за формулою:
OCF NS OpEx WC MI� � � � � ,               (15)

де NS  – чиста виручка від реалізації;
OpEx  – операційні витрати;
�WC� – приріст оборотних активів;
MI  – підтримуючі інвестиції.
Під потрібним операційним грошовим потоком у формулі 

(14) розуміється величина грошових коштів, яку необхідно 
отримати для повного відшкодування стратегічних інвестицій. 
Потрібний операційний грошовий потік визначається за відо-
мою формулою поточної вартості ануїтету:

OCFD
SI WACC WACC

WACC

n

n�
� � �� �
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1

1 1
,               (16)

де SI – стратегічні інвестиції.
Оцінка величини СVA за формулою (14) дає уявлення про 

тренд вартості компанії. В ситуації CVA > 0  компанія заробляє 
достатньо коштів для своєї поточної діяльності, тому її вартість 
збільшується. За перевищення потрібного операційного грошо-
вого потоку над фактичним операційним грошовим потоком 
величина грошової доданої вартості буде від’ємною, що означає 
зменшення вартості компанії. В останньому випадку йдеться 
про дефіцитність потоку грошових коштів, тобто про його недо-
статність для перекриття величини потоку грошових коштів, що 
потребується для відшкодування стратегічних інвестицій.

Модель акціонерної доданої вартості (SVA) була розроблена 
А. Раппапортом [16] та використовувалася консалтинговою 
компанією “LEK/Alcar Consulting Group. А. Раппапорт розгля-
дав акціонерну додану вартість як приріст між двома показни-
ками, а саме вартістю акціонерного капіталу після здійснення 
деякої операції та вартістю того ж самого капіталу до здійс-
нення цієї операції.

Модель SVA орієнтована на оцінку фактичного приросту 
акціонерного капіталу шляхом безпосереднього вимірювання 
величини зміни вартості підприємства з точки зору його акціо-
нерів. При цьому зміна вартості власного капіталу пов’язується 
А. Раппапортом як з операційними результатами діяльності 
компанії, так і з інвестиційними рішеннями.

Величина SVA розраховується як сума приведеної вар-
тості чистого грошового потоку та приросту приведеної вар-
тості залишкової вартості у звітному (прогнозному ) періоді. 
При цьому чистий грошовий потік за період – це різниця між 
чистим операційним прибутком та величиною інвестицій при-
росту в позаоборотні активи та робочий капітал організації. 
Залишкова вартість визначається у вигляді відношення чистого 
операційного прибутку до середньозважених витрат на капітал 
[4, с. 232–237].

Інша трактовка SVA передбачає, що акціонерна додана вар-
тість – це різниця між розрахунковою вартістю акціонерного 
капіталу і балансовою вартістю акціонерного (власного) капі-
талу [19]. Для розрахунку ринкової вартості акціонерного капі-
талу використовуються широко відомі методи оцінки вартості 
компанії шляхом дисконтування грошових потоків. У спроще-
ному вигляді процедура визначення SVA в цьому випадку вклю-
чає такі етапи [12, с. 54–55].

1) Визначення потоків грошових коштів у межах гори-
зонту планування.

2) Встановлення ставки дисконтування. За останню прийма-
ється середньозважена ціна капіталу (WACC) в разі врахування 
грошових потоків до всіх власників капіталу або вартість власного 
капіталу, коли беруться до уваги грошові потоки, що припадають 
на власників акціонерного капіталу. Визначення суми дисконтова-
них грошових потоків у межах горизонту планування.

3) Розрахунок продовженої, тобто дисконтованої, вартості 
грошових потоків за межами горизонту планування (вартість 
завершального грошового потоку – Terminal Value).

4) Визначення сумарної дисконтованої вартості грошових 
потоків. Ця величина і приймається як вартість всього капіталу 
компанії (якщо в розрахунок бралися грошові потоки до всіх 
власників капіталу ) або як вартість безпосередньо акціонер-
ного капіталу (якщо враховувалися грошові потоки власникам 
акціонерного капіталу).

5) Застосування до отриманої величини (вартості акціо-
нерного капіталу фірми) низки коригувань (наприклад, дода-
вання вартості нефункціонуючих активів, оскільки передба-
чається, що оцінка приведених грошових потоків визначає 
вартість тільки функціонуючих активів).

6) Безпосередній розрахунок SVA:
SVA  = розрахункова вартість акціонерного капіталу,  
що буде створена майбутніми інвестиціями (підсумок 
пункту 5) – балансова вартість акціонерного капіталу

Останніми роками все більше поширення отримує модель 
доданої вартості для стейкхолдерів (STVA). Відповідно до цієї 
моделі реальний процес створення нової вартості ув’язується з 
формуванням вигод не лише власників (акціонерів) підприєм-
ства, але й усіх інших його стейкхолдерів, які мають інтереси 
щодо цього суб’єкта господарювання.

Значний вклад в дослідження проблематики доданої варто-
сті для стейкхолдерів зробила І.В. Івашковська [8]. На її думку, 
модель STVA ґрунтується на множинності інтересів фінансових 
і нефінансових стейкхолдерів. Їх оцінювання та балансування 
виступає невід’ємною умовою аналізу та вибору стратегічних 

(17)
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альтернатив, формування інтегрованої моделі управління вар-
тістю компанії для забезпечення її гармонічного розвитку в 
інноваційній економіці. При цьому концептуально створення 
доданої вартості для стейкхолдерів визначається єдиним кри-
терієм економічного прибутку. Вартість для стейкхолдерів фор-
мується в процесі створення потоків економічних прибутків як 
для фінансових, так і для нефінансових стейкхолдерів.

Фінансові зміни корпоративної стратегії ґрунтуються на 
принципі неспадання вартості для всіх стейкхолдерів, що 
передбачає наявність свого роду «точок перелому» в самому 
процесі створення цієї вартості. Ці точки є такою комбінацією 
ключових стратегічних та фінансових характеристик компанії, 
за якої зміна вартості для всіх стейкхолдерів дорівнює нулю. Ця 
нульова відмітка вартості визначає критичні рівні відповідних 
показників. Тобто йдеться про новий тип аналізу беззбитково-
сті компанії з позицій фінансової моделі компанії та її ключо-
вого критерію – економічного прибутку.

Аналіз точок стратегічного руйнування вартості пропону-
ється І.В. Івашковською проводити в двох часових ракурсах, а 
саме довгостроковому та річному. Довгостроковий ракурс ана-
лізу точки стратегічного руйнування вартості містить:

– визначення мінімально допустимої границі дохідно-
сті капіталу (сукупного або власного) через пошук витрат на 
сукупний капітал або витрат на власний капітал залежно від 
моделі, що приймається для розрахунків, а саме потоку вільних 
грошових коштів на сукупний капітал і відповідної конструк-
ції ставки витрат на капітал у формі середньозваженої ставки 
(WACC) або потоку вільних грошових коштів для власників і, 
відповідно, ставки витрат на власний капітал;

– визначення порогових або критичних значень потоків 
вільних грошових коштів (для всіх інвесторів або для власни-
ків) шляхом обчислення ануїтетів майбутніх потоків, що забез-
печують нульову зміну справжньої вартості компанії під час 
введення стратегічної альтернативи, що розглядається з ураху-
ванням ставки витрат на капітал та горизонту прогнозування.

Річний ракурс аналізу точки стратегічного руйнування варто-
сті ґрунтується на припущенні про нульовий економічний прибу-
ток та передбачає визначення порогового значення рентабельності 
продажів, яку можна розрахувати як на очікуваний приріст обсягу 
продажів, так і на весь прогнозований річний обсяг продажів.

І.В. Івашковська також вважає необхідним введення фінан-
сових коефіцієнтів нового типу для виявлення змін вартості для 
всіх стейкхолдерів як на рівні компанії загалом, так і на рівні 
її підрозділів зокрема. До таких фінансових коефіцієнтів нале-
жить передусім індекс накопиченого економічного прибутку, 
який розраховується таким чином [8, с. 200]:
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де RII  (Residual Income Index) – індекс накопиченого еко-
номічного прибутку;

PVRIt  (Present Value Of Residual Income) – приведена вар-
тість економічного прибутку року t;

PVINVt  (Present Value Of Investments) – приведена вартість 
інвестицій року t.

Як видно з формули (18), інвестований капітал зіставля-
ється з сумою дисконтованих економічних прибутків. Іншими 
словами, економічні прибутки нормуються за показником 
інвестованого капіталу для забезпечення порівнянності резуль-
татів, які отримані за різними стратегічними альтернативами.

Коефіцієнт RII  можна розглядати як свого роду повний 
індекс, що виражає накопичений ефект мовою економічного 
прибутку. Більш простий варіант індексу представлений індек-
сом фінансової стійкості стратегії (Financial Sustainability 
Strategic Index, FSSI), який визначається за формулою [8, с. 201]:

FSSI Spread M CE� � � ,                      (19)
де Spread – спред дохідності капіталу;
М – кількість років в рамках періоду прогнозування, в яких 

очікується позитивний спред дохідності капіталу;
CE – інвестований капітал.
Проблему оцінки вкладу стейкхолдерів у приріст вартості 

компанії пропонується І.В. Івашковською вирішувати шляхом 
розроблення модифікованих форм показника економічного 
прибутку, що розраховані відносно фінансового та нефінансо-
вого капіталів (зокрема, шляхом розрахунку цього показника 
стосовно компонентів інтелектуального капіталу, а саме клієнт-
ського, людського та організаційного капіталів).

Інший варіант моделі доданої вартості для стейкхолдерів 
представлений К.О. Прохоровим [15]. На думку вченого, логіка 
формування доданої вартості для стейкхолдерів базується на 
ресурсному характері відносин підприємства та його зацікавле-
них сторін, який передбачає очікування учасниками отримання 
вигод на рівні, що не менше цінності витрачених сил та часу. Ця 
обставина обумовлює дії цих учасників з огляду на відповідність 
фактичних результатів вищевказаним очікуванням у напрямі 
максимізації своїх вартостей. Тоді за постійної та збільшуючої 
позитивної віддачі обміну обопільною маскимізуючою за пра-
вилом Парето-оптимальності дією буде одночасне нарощування 
сторонами обсягів транзакцій аж до вичерпання запасу ресурсів, 
що вони мають. У разі ж спадної граничної корисності ресурсних 
потоків сторони будуть нарощувати обмін доти, доки граничний 
дохід однієї з них не стане рівним граничним витратам. Отже, 
вчений робить висновок про спряженість максимізації вартості 
компанії з одночасною максимізацією вартостей її зацікавлених 
сторін, що в сукупності веде до максимізації вкладу цієї еконо-
мічної системи у суспільний добробут.

Вартість компанії (Vi ), що створюється завдяки контактам 
з тим чи іншим стейкхолдером, пропонується К.О. Прохоровим 
визначати таким чином: [15, с. 13]:

V
R C

dî

X r X p

do

i
in in

n
n

N ik ok il ol
l

L

k

K

n
n

N
�

�

�� �
� �

� ��

�� �
�

�

��

�1 11

11

1
,,           (20)

де Rin  – вартість ресурсів отриманих;
Cin  – вартість ресурсів переданих;
do  – ставка дисконтування;
N – тривалість прогнозного періоду;
Xik  – натуральний обсяг ресурсу k, отриманого підприєм-

ством;
rok  – цінність (дохідність) використання ресурсу k підпри-

ємством;
Xil  – натуральний обсяг ресурсу l , що переданий підпри-

ємством;
pol  – цінність (ціна) ресурсу l  для підприємства;

K, L – кількість найменувань отриманих і переданих ресур-
сів відповідно.

Висновки. Моделі доданої вартості характеризуються 
загальною спрямованістю на визначення величини приросту 
вартості підприємств у рамках реалізації концепції вартісно-о-
рієнтованого управління на мікроекономічному рівні.
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В моделях доданої вартості оцінюються результати діяль-
ності суб’єкта господарювання з урахуванням відповідних 
витрат, відображається взаємозв’язок вартісноутворюючих 
процесів на підприємстві з інвестуванням як одним із головних 
факторів економічного росту, враховується ефективність фор-
мування та використання капіталу підприємства.

Моделі доданої вартості суттєво відрізняються одна від 
одної за методикою оцінки кінцевих результатів діяльності 
суб’єкта господарювання та витрат щодо їх досягнення, інфор-
маційною базою для розрахунків, ступенем врахування вигод 
стейкхолдерів підприємства.

З’ясування економічного змісту та особливостей побудови 
моделей доданої вартості має велике значення для проведення 
їх порівняльного аналізу з позицій ефективності застосування 
у вартісно-орієнтованому управлінні підприємствами.

Подальші дослідження пов’язані з визначенням можли-
востей і напрямів удосконалення моделей доданої вартості в 
процесі їх використання у вартісно-орієнтованому управлінні 
підприємствами в сучасних економічних умовах.
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Давыдов А.И. Модели добавленной стоимости 
предприятий: экономическое содержание и 
особенности построения

Аннотация. В статье исследованы модели добав-
ленной стоимости предприятий в контексте их приме-
нения в стоимостно-ориентированном управлении на 
микроуровне современной экономики. Рассмотрена 
методика оценки прироста стоимости предприятий в 
рамках существующих моделей добавленной стоимо-
сти. Раскрыто экономическое содержание моделей до-
бавленной стоимости с учётом их вариативности. Опре-
делены особенности построения моделей добавленной 
стоимости предприятий.

Ключевые слова: стоимость предприятий, модель, 
экономическая добавленная стоимость, рыночная до-
бавленная стоимость, рентабельность инвестиций по 
денежным потокам, денежная добавленная стоимость, 
акционерная добавленная стоимость, добавленная сто-
имость для стейкхолдеров.

Davydov O.I. Models of value added of enterprises: 
economic content and peculiarities of their construction

Summary. In the article there are analyzed the mod-
els of value added of enterprises in the context of their ap-
plication in value-based management at the micro level of 
the economy nowadays. The method of enterprise value 
increase estimation within the framework of the existing 
models of value added is considered. Taking into account 
their variability it is described the economic content of the 
value added models. Peculiarities of construction of value 
added models of enterprises are determined.

Keywords: value of enterprises, a model, econom-
ic value added, market value added, cash flow return on 
investment, cash value added, shareholder value added, 
stakeholder value added.
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ОЦІНКА БЕЗПЕКИ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ ЧЕРЕЗ 
СИСТЕМУ ЕЛЕКТРОННОГО БАНКІНГУ «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ»
Анотація. У статті описано основні методи захисту 

в процесі обслуговування клієнтів банку через систе-
ми електронного банкінгу. Описано процес перевірки 
безпеки з’єднання клієнта із системою «Інтернет-бан-
кінг» за допомогою інструменту Qualys SSL Labs SSL 
Test. Проаналізовано рівень безпеки з’єднання клієнта 
із системами оnline-банкінгу банків України. 

Ключові слова: електронний банкінг, Інтернет-бан-
кінг, безпека обслуговування в режимі online, мобіль-
ний банкінг, інструмент Qualys SSL Labs SSL Test.

Постановка проблеми. Забезпечення безпеки функціону-
вання систем електронного банкінгу є одним з основних завдань 
для банку, який планує обслуговувати клієнтів у режимі online. 
Кожен користувач системи електронного банківського обслуго-
вування хоче бути переконаним, що його фінансові ресурси та 
особиста інформація є конфіденційною і не потрапить до рук 
третіх осіб, які її зможуть використати в корисливих цілях. Як 
результат, банківські установи кожного року витрачають утричі 
більше фінансових ресурсів, ніж нефінансові установи, для 
мінімізації кіберзлочинності, обсяг якої кожного року зростає 
та призводить до все більш серйозних наслідків для стабіль-
ності банківської установи. 

Вітчизняні банківські установи порівняно недавно почали 
впроваджувати у власний бізнес електронне банківське обслу-
говування, однак переважна більшість банківських установ або 
їх клієнти ставали жертвами кіберзлочинців. Так, 27 червня 
2017 р. від хакерської атаки вірусом Petya.A постраждало 
22 банківські установи, робота яких протягом декількох днів 
була дестабілізована. Отже, оцінка безпеки обслуговування 
клієнтів через найбільш широко розповсюджену систему елек-
тронного банкінгу «Інтернет-банкінг» є актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання елек-
тронного банківського обслуговування досліджували багато 
вітчизняних та зарубіжних учених, а саме: В. Бауер, М. Енг-
стлер, Б. Кінг, К. Скіннер, Д. Шпат, С. Лемешинський, Л. Лямин, 
Н. Пантєлєєва, Л.О. Примостка, І.Я. Карчева, П. Ревенков, 
Дж. Сінкі, Т. Шалига, О. Чуб та ін. Суттєвий внесок у дослі-
дження інноваційного розвитку банків на основі використання 
систем електронного банкінгу зробили такі вітчизняні вчені, 
як С.Б. Єгоричева, Л.О. Примостка, Н. Циганова, О.О. Чуб, 
Т.С. Шалига, І.Я. Карчева.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Хоча питанням розвитку та доцільності впровадження 
електронного банківського обслуговування приділяється 
достатньо уваги, багато аспектів цієї проблеми залишається 
недостатньо дослідженими. Оскільки дослідження науковців 
та практиків переважно стосуються сутності електронного 
банкінгу, його переваг і недоліків, видів онлайн-послуг, оцінці 
ефективності використання віддаленого банкінга (Інтер-
нет-банкінга та мобільного банкінга). Однак у їхніх працях 

мало уваги приділяється безпеці банківського обслуговування 
через системи електронного банкінгу, у тому числі і через 
систему «Інтернет-банкінг».

Мета статті полягає в оцінці безпеки обслуговування через 
систему електронного банкінгу «Інтернет-банкінг», яку пропо-
нують вітчизняні банківські установи.

Виклад основного матеріалу дослідження. Хоча варіан-
тів електронного банківського обслуговування в українській 
практиці багато, але найпоширенішим є Інтернет-банкінг, який 
уважається базовою інновацією в банківському бізнесі. Це тех-
нологія віддаленого доступу до банківських послуг за допомо-
гою web-браузера, яка є найпрогресивнішою та найзручнішою 
[1, c. 221]. Однак останнім часом її починає витісняти техноло-
гія мобільного банкінгу, передусім через його портативність. 

Усі користувачі Інтернет-банкінгу та/або мобільного банкінгу 
отримують доступ до сервісу online-банкінгу через web-браузер 
(Internet Explorer, Firefox або Chrome). Web-браузер – це про-
грама, яка дає користувачеві можливість обмінюватися даними 
із сервером банку, клієнтом якого є користувач системи електро-
нного обслуговування (Інтернет-банкінг чи мобільний банкінг), 
використовуючи домашній комп'ютер, ноутбук або смартфон. 
Безпека комунікацій між користувачем (веб-браузером) та серве-
ром онлайн-банку забезпечується за допомогою техніки шифру-
вання даних. Інформація, якою обмінюється браузер із сервером 
банку, шифрується різними методами.

Найпростішим методом оцінки рівня шифрування даних 
під час користування системами «Інтернет-банкінг» та 
«мобільний банкінг» є погляд на адресний рядок у браузері 
під час переходу на сайт, де розміщена система «Інтернет-бан-
кінг» або «мобільний банкінг». Якщо з'єднання зашифровано, 
то адреса повинна починатися з httpS: // www … (зашифрова-
ний порт) замість http: // www … (стандартний порт), а поруч 
повинна бути піктограма замка. Це вказує на те, що банк має 
SSL-сертифікат, яким передбачено, що передача інформації в 
процесі використання систем online-банкінгу є захищеною та 
шифрується за допомогою криптографічного протоколу SSL 
[6]. Протокол SSL повинні використовувати всі банківські уста-
нови для забезпечення належного рівня захисту інформації та 
запобігання перехопленню секретних відомостей, які корис-
тувач передає серверу банку. Оскільки системи електронного 
банкінгу працюють з електронними грошима та передають 
секретні дані (пароль, номер і серія паспорта, номер кредитної 
картки, пін-код), то ця інформація може бути перехопленою і 
використовуватися у корисливих цілях зловмисниками.

Використання банком сертифікату SSL дає користувачеві 
певний рівень комфорту і розуміння, що обмін інформацією з 
банком зашифрований і безпечний. Для візуального прикладу 
розглянемо адресний рядок системи «Приват24» (рис. 1).

Як видно, вхід та з’єднання із системою «Приват24» 
є зашифрованими, оскільки адреса сайту починається з  
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https://www.privat24.ua та є піктограма «замок» на початку 
адресного рядка.

Також якщо адресний рядок починається з https, це ще вка-
зує, що цей сайт не є фішинговим і користувач може без сум-
нівів користуватися його функціоналом для здійснення банків-
ських операцій.

Варто зазначити, що вартість сертифіката SSL для бан-
ків, які працюють на ринку вітчизняних банківських послуг, 
становить від 30 до 40 тис. грн. на рік [2]. На нашу думку, це 
зовсім незначна сума порівняно з рівнем ризику втрати діло-
вої репутації банку у разі незабезпечення належного рівня без-
пеки здійснення електронного банківського обслуговування 
клієнтам. Також підкреслимо, що банківська установа, яка має 
SSL-сертифікат, автоматично перекладає ризик безпеки пере-
давання інформації у мережі Інтернет на компанію, яка надає 
ці послуги, та в разі виникнення ризикової ситуації з приводу 
втрати фінансових ресурсів має право на отримання компенса-
ції в розмірі близько 2 млн. доларів.

Однак наявність одного SSL-сертифікату не гарантує без-
печного з’єднання клієнта і банківської установи, тому про-
понуємо розглянути інший метод перевірки та оцінки рівня 
безпеки Інтернет-банкінгу та мобільного банкінгу банку від 
зловмисників – це Qualys SSL Labs SSL Test. Цей інструмент, 
який сертифікований PCI DSS, є загальнодоступним сканером 
для пошуку вразливості системи, який показує, чи дійсно про-
токол шифрування даних є безпечним. Фахівці банків з ІТ-без-
пеки можуть абсолютно безкоштовно використовувати його 
для здійснення власних тестів.

Qualys SSL Labs SSL Test розроблений та підтримується 
компанією Qualys. Qualys – це провайдер систем інформаційної 
безпеки і конфіденційності даних, який функціонує на терито-

рії США, Каліфорнії. Компанія була заснована в 1999 р. і стала 
першою компанією, яка почала пропонувати рішення щодо 
управління вразливістю систем через Інтернет, використову-
ючи модель software as a service (програмне забезпечення як 
сервіс SaaS) [5]. За допомогою цього онлайн-тесту оцінюють 
безпеку банків у Литві, Данії, Голландії, Великобританії, що 
вказує на її надійність та об’єктивність.

Інструмент Qualys SSL Labs SSL Test оцінює рівень безпеки 
системи, аналізуючи рівень захисту за чотирма параметрами: 
використання сертифікату, підтримка протоколів захисту, ключі 
обміну інформації та ефективність шифрування даних. Процес 
проведення тесту є досить простим і складається із трьох кро-
ків: 1. зайти на сайт Qualys SSL Labs SSL Test у мережі Інтер-
нет, що розміщений за адресою: https://www.ssllabs.com/ssltest/
index.html; 2. ввести назву домена (Hostname), на якому розмі-
щена система «Інтернет-банкінг» банківської установи (напри-
клад, домен системи «Приват24» – https://www.privat24.ua); 3. 
розпочати сканування системи, натиснувши на кнопку Submit, 
що розміщена на сайті (рис. 2). За результатами проведеного 
тесту Qualys SSL Labs SSL Test системам присвоюється рей-
тинг від А+ (відмінно) до Т (незадовільно). Рейтинг показує 
ступінь уразливості процесу шифрування даних між користува-
чем і сервером банку й говорить про те, що зловмисники потен-
ційно можуть отримати доступ до цих даних, якщо з’єднання із 
системою «Інтернет-банкінг» є недостатньо захищеним.

Вважаємо за доцільне оцінити рівень безпеки з’єднання 
клієнта з системами оnline-банкінгу банків України через 
Інтернет за допомогою інструменту Qualys SSL Labs SSL Test. 
За цією методикою було здійснено оцінку безпеки системи 
«Інтернет-банкінг» 20-ти найбільших банків України за розмі-
ром активів (табл. 1). 

 
Рис. 1. Приклад наявність SSL шифрування для системи Інтернет-банкінгу «Приват24» [4]

 
Рис. 2. Візуальний вигляд системи Qualys SSL Labs SSL Test [5]
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Таблиця 1
Рейтинг безпеки систем Інтернет-банкінгу ТОП-20 банків України за розміром активів
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1. Райффайзен Банк Аваль https://online.aval.ua А+ 100 95 90 90
2. УКРСОЦБАНК https://online.ukrsotsbank.com А+ 100 95 90 90
3. ОТП БАНК https://otpsmart.com.ua А+ 100 95 90 90
4. Промінвестбанк https://online.pib.ua А+ 100 100 90 90
5. ВТБ БАНК https://online.vtb.ua А+ 100 95 90 90
6. ПРИВАТБАНК https://www.privat24.ua А 100 95 90 90
7. ОЩАДБАНК https://online.oschadbank.ua А 100 95 90 90
8. ПУМБ https://online.pumb.ua А 100 95 90 90
9. УкрСиббанк https://secure.my.ukrsibbank.com А 100 95 90 90

10. ПРОКРЕДИТ БАНК https://probanking.procreditbank.com.ua А 100 95 90 90
11. КРЕДОБАНК https://ifobs.kredobank.com.ua А 100 95 100 90
12. Укрексімбанк https://bank.eximb.com A- 100 95 90 90
13. Банк Південний https://my.bank.com.ua А- 100 95 90 90
14. СБЕРБАНК https://ibank.sbrf.com.ua В 100 95 70 90
15. КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК https://online.credit-agricole.ua В 100 95 70 90
16. ТАСКОМБАНК https://tas24.tascombank.com.ua В 100 95 90 90
17. АЛЬФА-БАНК https://my.alfabank.com.ua С 100 95 90 50
18. УКРГАЗБАНК Неможливе підключення до сервера

19. СІТІБАНК Не має системи Інтернет-банкінг  
та мобільний банкінг

20. ІНГ Банк Україна Не має системи Інтернет-банкінг  
та мобільний банкінг

Джерело: розроблено автором

Таблиця 2 
Порівняння рівня рейтингу безпеки систем  

«Інтернет-банкінг» банків України за результатами 
Qualys SSL Labs SSL Test

№ Банк Рейтинг 
у 2014 р.

Рейтинг 
у 2017 р.

1. Райффайзен Банк Аваль А А+
2. ПУМБ А- А
3. УкрСиббанк А- А
4. ОТП БАНК В А+
5. ПРИВАТБАНК В А
6. Промінвестбанк В А+
7. Укрексімбанк В А-
8. УКРСОЦБАНК В А+
9. ОЩАДБАНК F А

Джерело: розроблено автором

Результати побудованого рейтингу показали, що із 20 бан-
ківських установ лише дві банківські установи – «СІТІБАНК» 
та «ІНГ Банк Україна» – не пропонують клієнтам обслугову-
ватися у режимі online. Всі інші банківські установи мають 
системи «Інтернет-банкінг» та «мобільний банкінг». За резуль-
татами тесту 13 систем Інтернет-банкінгу банківських установ 
показали високий рівень захисту та отримали рейтинг А+, А та 
А-. Це вказує на те, що ці системи захищені від різного роду 
хакерських атак і мають чинні перевірені сертифікати SSL та 
підтримують найбільш надійний протокол з’єднання TLS 1.2. 

Банки, які отримали рейтинг А+ («Райффайзен Банк Аваль», 
«УКРСОЦБАНК», «ОТП БАНК», «Промінвестбанк», «ВТБ 
БАНК»), підтримують Forward Secrecy, це означає, що сесійні 
ключі, отримані за допомогою набору ключів довготривалого 
користування, не будуть скомпрометовані у разі компрометації 
одного з довгострокових ключів, тобто це система шифрування 
за допомогою ключів є складною й її важко зламати [5]. Банки, 
які отримали рейтинги А та A-, підтримують Forward Secrecy, 
однак вона діє не в усіх браузерах або є більш слабкою.

Банки, які отримали рейтинги В та С, переважно не захи-
щені від сучасних атак, однак, згідно з Qualys SSL Labs SSL 
Test, уразливість не є критичною і користувачі можуть без 
будь-яких побоювань використовувати ці сервіси. Ці банки, як 
правило, не використовують Forward Secrecy або вона є дуже 
слабкою, однак підтримують протокол TLS 1.2.

Варто зазначити, що за результатами аналогічного 
дослідження, яке проводилося у 2014 р. в рамках проекту 
Roomian.org [3], лише сім українських банків із 19 найбіль-
ших банків України отримали рейтинги А+, А та А-, а про-
тягом аналогічного періоду з 2014 до 2017 р. дев’ять банків 
значно підвищили рівень захисту систем Інтернет-банкінг 
(табл. 2).
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Рис. 3. Рейтинг оцінки безпеки систем Інтернет-банкінгу банків України
Джерело: сформовано автором

Ця інформація свідчить, що вітчизняні банки підвищують 
рівень захисту систем електронного банківського обслугову-
вання та не шкодують фінансові ресурси для їх удосконалення. 
Проте не всі банки намагаються захистити користувачів Інтер-
нет-банкінгу від атак та шахрайських дій третіх осіб, напри-
клад «АЛЬФА-БАНК» отримав оцінку С за результатами тесту 
і в 2014 р., і в 2017 р.

Загалом за допомогою системи Qualys SSL Labs SSL Test 
удалося оцінити рівень безпеки 57-ми систем Інтернет-банкінгу 
банківських установ (рис. 3), хоча пропонують електронне бан-
ківське обслуговування в режимі онлайн 76 банків із 90 банків, 
що функціонують на ринку українських банківських послуг. 
Це пояснюється тим, що на офіційних сайтах банків («РОЗРА-
ХУНКОВИЙ ЦЕНТР», «Банк Альянс», «Регіон Банк» та «ПФБ 
м. Кременчук») зазначається, що є система Інтернет-банкінгу, 
однак відсутнє посилання не неї, а 11 банків на офіційних сайтах 
мають посилання на Інтернет-банкінг, однак неможливе з’єд-
нання із сервером системи банку, що пояснює неможливість її 
оцінки за допомогою інструмента Qualys SSL Labs SSL Test.

Відповідно до результатів дослідження, рейтинги А+, 
А та А- отримали 25 банків, рейтинги В та С – 21 банківська 
установа. Тобто 46 із 76 банківських установ, які пропонують 
дистанційне банківське обслуговування, мають високий або 
достатній рівень захисту обслуговування через систему Інтер-
нет-банкінгу та здійснюють запобіжні заходи для збереження 
конфіденційних даних клієнтів, а також їх фінансових ресурсів. 
Незадовільний рівень захисту отримали дев’ять банків (рей-
тинг F отримали «ВіЕс Банк», «МАРФІН БАНК», «КЛІРИН-
ГОВИЙ ДІМ», «БТА Банк», «Банк Львів», «БАНК ГРАНТ», 
«АКОРДБАНК» та «УКРБУДІНВЕСТБАНК», а рейтинг T 
отримав «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»). При цьому основна 
частина цих банків входить у 50 найбільших банків Укра-
їни за активами. Однак найбільшою проблемою є те, що два 
банки, пропонуючи послугу Інтернет-банкінгу, навіть не мають 
SSL-сертифікату, тобто базового рівня захисту з’єднання клі-
єнта із сервером банку.

Висновки. Безпека банківського бізнесу стає особливо 
актуальною в умовах використання електронного банківського 
обслуговування (Інтернет-банкінг, мобільний банкінг). На 
основі проведеного дослідження за допомогою інструмента 
Qualys SSL Labs SSL Test можна стверджувати, що переважна 
більшість вітчизняних банківських установ піклується про 
забезпечення надійного обслуговування клієнтів через систему 

«Інтернет-банкінг» (46 із 76 банківських 
установ, які пропонують дистанційне бан-
ківське обслуговування, мають високий або 
достатній рівень захисту обслуговування 
через систему «Інтернет-банкінг» та здій-
снюють запобіжні заходи для збереження 
конфіденційних даних клієнтів, а також їх 
фінансових ресурсів). Однак є кредитні уста-
нови, які, надаючи обслуговування в режимі 
онлайн, не тільки наражають себе на ризик 
безпеки, а й власних клієнтів, що в результаті 
може негативно відбитися на діловій репута-
ції цих банківських установ та всієї банків-
ської системи. Тому управління ризиком без-
пеки в умовах функціонування електронного 
банківського обслуговування залишається 
подальшим напрямом досліджень автора.
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Доминова И.В. Оценка безопасности обслуживание 
клиентов через систему электронного банкинга 
«Интернет-банкинг» 

Аннотация. В статье описаны основные методы 
защиты в процессе обслуживания клиентов банка че-
рез системы электронного банкинга. Описан процесс 
проверки безопасности соединения клиента с системой 
«Интернет-банкинг» с помощью инструмента Qualys 
SSL Labs SSL Test. Проанализирован уровень безопас-
ности соединения клиента с системами оnline-банкинга 
банков Украины.

Ключевые слова: электронный банкинг, Интер-
нет-банкинг, безопасность обслуживания в режиме 
online, мобильный банкинг, инструмент Qualys SSL 
Labs SSL Test.

Dominova I.V. Evaluation of customers service 
security through the electronic banking system – 
Internet-banking

Summary. The article describes the main methods of 
protection in the process of servicing the bank's custom-
ers through electronic banking systems. The described 
process for verifying the security of the client connec-
tion to the Internet banking system using the Qualys SSL 
Labs SSL Test tool. The level of client security connec-
tion with online banking systems of Ukraine’s banks is 
analyzed.

Keywords: electronic banking, Internet banking, safety 
of online service, mobile banking, Qualys SSL Labs SSL 
Test tool.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ 
ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Анотація. У статті досліджено теоретичні засади та 
практичні аспекти процесу проектного фінансування. 
Розкрито сутність поняття «проектне фінансування». 
Проаналізовано стан сфери проектного фінансування в 
Україні. Виявлено основні проблеми та пріоритетні на-
прями оптимізації проектного фінансування в Україні.

Ключові слова: проектне фінансування, проектна 
організація, інвестиційний проект, оцінка ефективності 
інвестиційного проекту.

Постановка проблеми. Однією з особливостей переходу 
вітчизняної економіки на ринкові засади функціонування є 
пожвавлення економічної діяльності національних суб'єктів 
господарювання. У сучасних умовах функціонування одним із 
найефективніших шляхів залучення спонсорських коштів є про-
ектне фінансування. У промислово розвинутих країнах дана тех-
нологія фінансування зарекомендувала себе як досить успішний 
спосіб залучення коштів для фінансування інвестиційних проек-
тів, проте для вітчизняної економіки це відносно нова технологія. 

У вітчизняних реаліях проектне фінансування у чистому 
вигляді практично не існує, що зумовлено низкою чинників, які 
унеможливлюють його повноцінне використання, тому розви-
ток теоретичного інструментарію проектного фінансування і 
можливості його практичного застосування на практиці як фак-
тору активізації інвестиційної діяльності є досить актуальним 
та своєчасним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання ста-
новлення та розвитку проектного фінансування в Україні роз-
глянуто в працях багатьох вітчизняних практиків та теорети-
ків, зокрема: Г.О. Бардиша, Ю.В. Богоявленської, В.А. Верби, 
А.П. Дуки, О.С. Кобичевої, Т.П. Куриленка, Т.В. Майорової, 
А.А. Пересади та ін. Проте не всі аспекти даної проблеми були 
висвітлені та знайшли обґрунтоване наукове вирішення.

Мета статті полягає у вивченні теоретичних аспектів 
проектного фінансування, дослідженні технології проектного 
фінансування на базі розроблення та оцінки ефективності 
інвестиційного проекту, виявленні проблем, що перешкод-
жають активному використанню проектного фінансування в 
Україні, та розробленні можливих шляхів їх вирішення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Незважаючи 
на повсюдне використання дефініції «проектне фінансування» 
у вітчизняній та зарубіжній літературі, видатні теоретики та 
практики так і не досягли консенсусу щодо визначення цієї 
економічної категорії. На додаток визначення поняття «проек-
тне фінансування» відсутнє у вітчизняному законодавстві, яке 
регулює окремі аспекти діяльності у сфері. Згідно з думкою 
видатного вітчизняного науковця Т.В. Майорової, до основних 
причин розбіжності поглядів експертів щодо визначення сут-
ності проектного фінансування можна віднести такі [1, с. 260]:

– неузгодженість по суті відносно трактування проек-
тного фінансування – як кредит чи як інвестиції;

– неузгодженість структурного характеру, яка базується 
на визначенні типу підприємства-позичальника (діюче або 
нове) та забезпеченості кредитних коштів заставою;

– термінологічні нюанси, які пов’язанні з використанням 
разом із поняттям «проектне фінансування» таких категорій, як 
«інвестиції» та «кредит».

Перед тим як аналізувати визначення поняття «проектне 
фінансування» різними науковцями, проаналізуємо складові 
частини даної категорії [1, с. 261]:

– «проект» – системно обмежений і закінчений комплекс 
заходів, документів і робіт, фінансовим результатом якого є 
прибуток (дохід), матеріально-речовим результатом – нові або 
реконструйовані основні фонди (комплекси об'єктів), або при-
дбання і використання фінансових інструментів чи нематері-
альних активів із подальшим отриманням доходу;

– «фінансування» – забезпечення необхідними фінансо-
вими ресурсами всього господарства країни, регіонів, підпри-
ємств, підприємців, громадян, а також різних економічних про-
грам і видів економічної діяльності.

Проте пропонувати визначення категорії «проектне фінан-
сування» на базі вищезгаданих термінів є некоректним, адже 
практична реалізація даної технології у певних рамках вносить 
деякі особливості в її трактування.

Для визначення економічної категорії «проектне фінан-
сування» виокремимо специфічні її особливості порівняно 
з іншими технологіями [1; 5; 10; 11]: фінансування на базі 
фінансового інжинірингу; фінансування довготермінових 
контрактів; строк життя проекту чітко визначений для мож-
ливості його оцінки; у ролі фінансових учасників можуть 
бути не тільки комерційні банки, а й інші фінансові інсти-
тути; включає створення незалежної проектної компанії; 
кошти залучаються у формі статутного капіталу від спон-
сорів і кредиту без права регресу від кредиторів; основним 
джерелом повернення коштів є грошові потоки проекту; 
наявність фінансової структури та структури корпоратив-
ного управління; метою використання є вирішення проблем, 
пов'язаних із недосконалостями ринку й ефективним управ-
лінням ризиками; форми та методи залежать від ризиків і 
розподілу доходів між учасниками проекту.

Вивчивши основні принципи та особливості проектного 
фінансування, перейдемо до аналізу дефініції «проектне фінан-
сування», що зустрічається у різних літературних джерелах, для 
формування авторського визначення. Визначення авторського 
трактування вищезгаданої категорії було здійснено методом 
контент-аналізу, який являє собою кількісний аналіз текстів 
і текстових масивів для подальшої змістовної інтерпретації 
виявлених числових закономірностей. Результати проведеного 
контент-аналізу структурно-семіотичних одиниць визначень 
проектного фінансування різними авторами, що наведені в 
табл. 1, представлені у табл. 2 та рис. 1.
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На базі результатів проведеного аналізу літературних дже-
рел можна зробити такі висновки. Вітчизняні науковці не мають 
єдиного підходу до визначення сутності категорії «проектне 
фінансування»: деякі вважають, що вона являє собою техноло-
гію фінансування проектів, інші розглядають її як форму реалі-
зації фінансово-кредитних, треті вважають, що найголовнішою 
її рисою є інвестиційне забезпечення проектного задуму. Проте 
серед поглядів різних учених можна виділити й спільні риси. 
Так, більшість експертів уважає, що основною специфічною 
особливістю проектного фінансування є погашення заборгова-

ності за допомогою грошових потоків, генерованих проектом, 
фінансування окремої спеціально створеної проектної фірми, 
використання різноманітних форм регресного надання фінан-
сових ресурсів.

Сутність системи проектного фінансування може бути 
досліджена за допомогою системного методу. Системний під-
хід полягає у тому, що будь-який більш-менш складний об’єкт 
розглядається як відносно самостійна система зі своїми осо-
бливостями функціонування та розвитку. 

Дослідження процесу кредитування як системного утво-
рення дає можливість виявити певні закономірності розвитку 
такої системи, установити зв’язки між її елементами [10].

Рис. 1. Результат проведеного контент-аналізу поняття 
«проектне фінансування»

Таблиця 1
Підходи до визначення сутності проектного фінансування

Автор, джерело Поняття
Т.В. Майорова 
[1, с. 264]

Проектне фінансування – це форма реалізації фінансово-кредитних відносин учасників із приводу організації 
та здійснення фінансування інвестиційного проекту з використанням різноманітних фінансових інструментів 
за умови, що джерелами погашення заборгованості виступають генеровані проектом грошові потоки, а 
забезпеченням боргу виступають активи учасників фінансування

Г.О. Бардиш
[2, с. 105]

Проектне фінансування – це фінансування довгострокових проектів у галузі промисловості й інфраструктури, 
що базується на складній фінансовій структурі, коли використовується боргове акціонерне фінансування для 
проектів

Ю.В. Богоявленська   
[3, с. 251]

Проектне фінансування – це надання фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних проектів у вигляді 
кредиту без права регресу, з обмеженим чи повним регресом на позичальника 

С.І. Качмар 
[4, с. 77]

Проектне фінансування – це форма реалізації фінансово-кредитних відносин учасників, пов’язаних з 
організацією та фінансуванням інвестиційного проекту за умови, що джерелами погашення заборгованості є 
грошові потоки, генеровані проектом, за поєднання різноманітних фінансових інструментів

В.С. Котковський  
[5, с. 129]

Проектне фінансування – це спосіб інвестиційного забезпечення проектного задуму, котрий ґрунтується на 
кредитній політиці з урахуванням рівня ризику, для досягнення реалістичності намічених заходів конкретного 
об’єкта, що здатен у майбутньому створити умови для отримання певного рівня економічної вигоди

Т.П. Куриленко 
[6, с. 12]

Проектне фінансування характеризується особливим способом забезпечення, основою якого є підтвердження 
реальності одержання запланованих потоків готівки шляхом виявлення і розподілу всього комплексу ризиків, 
пов’язаних із проектом, між сторонами, що беруть участь у реалізації проекту (підрядні організації, фінансові 
установи, державні органи, постачальники сировини, споживачі кінцевої продукції

А.А. Пересада 
[7, с. 205]

Проектне фінансування включає інвестування і володіння промисловим активом через юридично незалежну 
компанію, що фінансується безрегресним боргом

Д.А. Рябих [8, с. 5] Проектне фінансування – це фінансування окремої економічної одиниці, в якій позикодавець звертає увагу 
спочатку на грошовий потік як джерело повернення боргу й активів економічної одиниці як застави за боргом

У. Шарп [9, с. 523] Проектне фінансування інколи може бути використане для поліпшення дохідності інвестованого капіталу в 
проект за рахунок більшого фінансового левериджу, ніж можна було б досягнути за звичайного корпоративного 
фінансування

Таблиця 2
Вихідні дані для контент-аналізу підходів  

до визначення поняття «проектне фінансування»
Структурно-

семіотична одиниця
Кількість 
згадувань

Усього слів 
у визначеннях

Частота 
вживання

Форма 2 275 0,73
Спосіб 2 275 0,73
Фінансування 8 275 2,91
Проект 8 275 2,91
Регрес 3 275 1,09
Фінансові 
інструменти 3 275 1,09

Борг 6 275 2,18
Грошовий потік 4 275 1,45
Забезпечення 3 275 1,09
Активи 2 275 0,73
Ризик 2 275 0,73
Кредит 3 275 1,09
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Системний аналіз категорії «проектне фінансування» 
проведено за допомогою програмного пакету All Fusion 
Process Modeler (рис. 1, 2). Виходячи з отриманих резуль-
татів, можна стверджувати, що вхідною інформацією у 
систему проектного фінансування є потреби у фінансуванні, 
техніко-економічне обґрунтування проекту та бізнес-план; 
до елементів управління проектом належать нормативи 
інвестиційного аналізу проектів, нормативно-правовий 
інструментарій та ліміти кредитування; серед елементів 
забезпечення процесу можна виділити суб’єктів, що прийма-
ють участь у проектному фінансуванні, інструменти, техніку 
і технологію інвестиційного аналізу; на виході аналізованого 
процесу знаходиться елемент задоволення потреб у додатко-
вому фінансуванні.

Як було зазначено раніше, проектне фінансування являє 
собою особливу форму забезпечення суб’єктів господарювання 
додатковими фінансовими ресурсами, яка має певні переваги 
перед іншими методологіями фінансування.

До основних переваг проектного фінансування можна від-
нести такі [11–13]:

– забезпечення інвестиційного процесу необхідними 
ресурсами, уникаючи при цьому додаткових витрат на покриття 
відсотків;

– створення умов для ефективної реалізації проекту;
– створення умов для формування майбутнього прибутку, 

можливості зміцнення власного капіталу підприємства – ініціа-
тора проектного фінансування;

– можливість більш достовірно оцінити платоспромож-
ність позичальника;

– можливість розглянути весь інвестиційний проект із 
позиції його життєздатності, ефективності, можливостей реа-
лізації, забезпеченості ресурсами, ризиків;

– можливість прогнозувати результат реалізації інвести-
ційного проекту;

– можливість розподілити ризики між учасниками про-
екту;

– можливість для банків виступати в ролі як кредиторів, 
так і гарантів, інвестиційних брокерів, фінансових консультан-
тів та ін.;

– можливість для банків отримати різного роду премії, 
винагороди;

– можливість доступу вітчизняних банків до зарубіжного 
ринку капіталу;

– гнучкість схеми проектного фінансування у цілому.
Разом з тим проектне фінансування має низку недоліків 

порівняно з
класичними операціями кредитування [13]:
– високі трансакційні витрати, що є наслідком більш 

складної підготовчої роботи, ніж у разі використання традицій-
них підходів до фінансування інвестиційних проектів;

– висока вартість кредитування порівняно з традицій-
ними схемами фінансування, що пов’язано з комплексністю 
даної методології;

– складний документообіг.
Таким чином, можна зробити висновок, що технологія 

проектного фінансування є доволі новою, але перспективною 
формою задоволення потреб економічних агентів у фінансо-
вих ресурсах. Проектне фінансування є однією з форм парт-
нерських відносин, які мають виробничий характер. Завдяки 
особливостям, які притаманні проектному фінансуванню, 
його розповсюдження набирає поступових обертів в Укра-

їні. Незважаючи на широке використання поняття «проектне 
фінансування» у вітчизняній літературі, його трактування не є 
однозначним. Для виявлення сутності даної економічної кате-
горії автором здійснено системний аналіз процесу проектного 
фінансування. Виходячи з тих переваг, що надаються усім 
учасникам проектного фінансування, можна зробити висно-
вок, про необхідність сприяння його розвитку в національ-
ному господарстві.

Висновки. У підсумку слід зазначити, що важливим ета-
пом механізму проектного фінансування є організація залу-
чення необхідних інвестицій. Система організації проектного 
фінансування включає інвестиційні джерела та організаційні 
методи надання інвестиційних коштів. Джерела інвестиційних 
коштів прийнято поділяти на власні, залучені та запозичені, 
кожен з яких має певну специфіку. На практиці використову-
ється безліч методів проектного фінансування, кожен з яких 
має певні переваги та недоліки, з чого випливають особливості 
їх запровадження на практиці.

У сучасних умовах виходу вітчизняної економіки з тривалої 
фінансово-економічної кризи спостерігається низка несприят-
ливих тенденцій, а саме: зниження довіри економічних аген-
тів до банківського сектору, відсутність процесів відновлення 
структури виробництва, відсутність технічного і технологіч-
ного оновлення, які роблять неконкурентоспроможними як 
продукцію, так і підприємства, що її виробляють, та стримують 
інтенсивний розвиток народного господарства.
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Жуков В.В. Теоретические основы становления 
и развития проектного финансирования в Украине

Аннотация. В статье исследованы теоретические 
основы и практические аспекты процесса проектного 
финансирования. Раскрыта сущность понятия «проект-
ное финансирование». Проанализировано состояние 
сферы проектного финансирования в Украине. Выяв-
лены основные проблемы и приоритетные направления 
оптимизации проектного финансирования в Украине.

Ключевые слова: проектное финансирование, про-
ектная организация, инвестиционный проект, оценка 
эффективности инвестиционного проекта.

Zhukov V.V. The oretical bases of formation and 
development of project financing in Ukraine

Summary. The article substantiates project is devoted 
to studying the theoretical foundations and practical aspects 
of the project financing. The features of organization and 
technology of the project financing were investigated. The 
state of the sphere of the project financing was analyzed. 
The main problems and priority ways of the optimization of 
the project financing in Ukraine were revealed.

Keywords: project financing; design organization; 
investment project; investment project performance 
evaluation. 



183

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

УДК 330.131.7:336

Ковальова О.М.,
к.е.н., старший викладач кафедри обліку, аналізу і аудиту,

Одеський національний політехнічний університет

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУТНОСТІ  
ПРОЦЕСІВ ХЕДЖУВАННЯ ТА СТРАХУВАННЯ  

ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ В УКРАЇНІ
Анотація. У статті уточнено зміст поняття «фінан-

сові ризики» та приведена класифікація фінансових ри-
зиків на основі теоретичних та практичних аспектів ри-
зик-менеджменту. Виокремлено сутнісні риси категорії 
«хеджування» та визначено відмінності операцій стра-
хування та хеджування ризиків. Проаналізовано дина-
міку надання послуг страхування фінансових ризиків 
та розвитку ринку похідних фінансових інструментів у 
контексті хеджування фінансових ризиків. 

Ключові слова: хеджування, страхування, фінан-
сові ризики, фінансовий ринок, фінансово-економічна 
безпека, дериватив.

Постановка проблеми. Забезпечення фінансово-економіч-
ної безпеки є одним із ключових викликів, що постають перед 
суб’єктами підприємницької діяльності в процесі реалізації 
фінансово-господарської діяльності в умовах мінливого ринко-
вого середовища. З розвитком фінансового ринку змінюються 
науково-методичні підходи до управління фінансовими ризи-
ками в результаті імплементації та видозміни таких продуктів 
фінансового інжинірингу, як похідні фінансові інструменти. 
Отже, актуальності набувають питання співставлення сутності, 
механізму реалізації та інструментів страхування та хеджу-
вання ризиків для обґрунтування вибору або комбінації най-
більш дієвих та оптимальних способів нейтралізації фінансо-
вих ризиків, що відповідають сучасним економічним реаліям.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню 
проблем управління фінансовими ризиками за допомогою вико-
ристання методів страхування та хеджування присвячено наукові 
роботи таких учених, як: К.В. Буренко [1], І.М. Вахович [2], І.І. Вер-
бицька [3], М.О. Кравченко [4], Дж.Ф. Маршалл [5], О.В. Олійник 
[6], Л.О. Примостка [7]. Оцінка ефективності запровадження сві-
тового досвіду хеджування фінансових ризиків в Україні знахо-
дить своє відображення у роботах К.В. Буренко, О.В. Олійник, 
І.І. Вербицької. Специфіку методу страхування фінансових ризи-
ків розкрито у дослідженні М.О. Кравченко. Необхідність ком-
бінування різноманітних методів управління фінансовими ризи-
ками згідно зі стратегічними цілями підприємства обґрунтовують 
Дж.Ф. Маршалл, І.М. Вахович та Л.О. Примостка. 

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Проте недостатньо уваги приділено дослідженню питання 
порівняльної характеристики сутності та особливостей процесів 
хеджування та страхування фінансових ризиків, що потребує 
більш детального теоретичного та методичного вивчення.

Мета статті полягає у розкритті специфічних характерис-
тик та динаміки розвитку процесів хеджування та страхування 
фінансових ризиків у контексті необхідності управління фінан-
сово-економічною безпекою підприємств в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Хеджування 
та страхування фінансових ризиків як методи управління 
фінансово-економічною безпекою підприємства довели свою 

ефективність в економічно розвинутих системах, але в Україні 
на сучасному етапі розвитку фінансового ринку ще не набули 
достатнього поширення. Це передусім пов’язано з відсутністю 
визначення на нормативно-правовому рівні сутності та класи-
фікаційних критеріїв категорії «фінансові ризики». 

На основі опрацювання наукових джерел із проблематики 
уточнення змісту фінансового ризику, на нашу думку, його слід 
розглядати як ризик, зумовлений невизначеністю кон’юнктур-
них ринкових умов, результатом чого є недоотримання запла-
нованих грошових потоків підприємствами в процесі реалізації 
фінансово-господарської діяльності, що є загрозою для фінан-
сово-економічної безпеки.

Узагальнення практики ризик-менеджменту та наукових 
підходів дало змогу виділити такий аступний перелік різнови-
дів фінансових ризиків:

– фінансово-інвестиційні ризики, які пов’язані з відхилен-
ням фактичної суми отриманого прибутку від запланованої; 

– ризики неплатежу або невиконання контрагентами зафік-
сованих умов договорів; 

– зниження обсягу отриманого прибутку під впливом непе-
редбачуваних обставин, які у т. ч. охоплюють мінливу ринкову 
кон’юнктуру фінансового ринку; 

– ризики депозитних та кредитних операцій; 
– валютні ризики, що є основою для прогнозування резуль-

татів операційної, інвестиційної та фінансової діяльності 
суб’єктів зовнішньоекономічної торгівлі;

– біржові ризики, пов’язані з невиконанням умов біржової 
угоди контрагентами;

– ризик зниження фінансової стабільності та стійкості під-
приємства;

– відсоткові ризики;
– інфляційний фактор виникнення фінансових ризиків.
Важливим напрямом нейтралізації різноманітних фінансо-

вих ризиків, які мають валютну, відсоткову та біржову природу, 
є застосування інструментів хеджування, на що вказує практич-
ний досвід суб’єктів, що функціонують у рамках розвинутого 
фінансового ринку. 

Визначення поняття «хеджування» сформулюємо на основі 
огляду наявних науково-методичних підходів до його сутнісних 
рис (табл. 1). 

Наявність широкого спектру ознак категорії «хеджування» 
свідчить про багатоаспектність цього явища та дає змогу оха-
рактеризувати його з різних боків. Узагальнюючи виокрем-
ленні сутнісні риси, хеджування можна визначити як метод 
управління фінансовими ризиками, заснований на викорис-
танні похідних фінансових інструментів, що дає змогу повні-
стю або частково компенсувати втрати від несприятливої зміни 
кон’юнктури для учасника угоди. 

Проте О.М. Сохацька, О.В. Олійник та В.В. Ксендзук роз-
глядають хеджування як страхування цінових і курсових ризи-
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ків, але необхідно відокремлювати категорії «хеджування» 
та «страхування» у зв’язку з особливостями укладання та дії 
даних угод для їх суб’єктів.

Так, по-перше, хеджування може бути застосоване лише до 
тих товарів, що обертаються в рамках фінансових ринків та є 
об’єктами купівлі-продажу біржової та позабіржової торгівлі. 
Товари, що не виступають як біржовий лот, не можуть бути 
об’єктом хеджування. 

По-друге, на відміну від страхування хеджування є доволі 
гнучким інструментом управління фінансовим станом, що дає 
змогу за мінімальних витрат знизити ризик. Вартість хеджування 
складається або з опціонної премії, або з комісійних витрат за бір-
жовими ф’ючерсними угодами. Таким чином, суб’єкт підприєм-
ницької діяльності несе незначні витрати за можливість хеджувати 
ризик. Під час укладання угод страхування страхувальник має 
сплачувати страхову премію одноразово або кількома платежами, 
що значно перевищує витрати за операціями хеджування. Але 
співвіднесення цінової перспективи та економічної доцільності 
хеджування слід ураховувати під час відкриття кожної позиції на 
фондовому ринку. Витрати на хеджування не повинні перевищу-
вати заплановану суму на оплату страхування від цінових утрат.

По-третє, наслідки страхування є асиметричними, що 
передбачає можливість отримання прибутку страхувальником 
у разі позитивних змін ринкових обставин. За угодами хеджу-
вання результати є асиметричними, адже «хеджування перед-
бачає свідому, заплановану відмову від прибутку, отриману в 
результаті позитивної переоцінки фінансових інструментів, в 
обмін на повне позбавлення або мінімізацію ризику, пов’яза-
ного з їх негативною переоцінкою» [3, с. 376].

По-четверте, різниця між угодами страхування та хеджу-
вання полягає у діяльності професійних учасників ринку, які 
надають відповідні фінансові послуги. Страхові послуги нада-
ються страховими компаніями, реалізація угод хеджування є 
можливою завдяки праці ризик-менеджерів, що володіють від-
повідними стратегіями хеджування. 

Послуги зі страхування фінансових ризиків надаються 
страховими компаніями non-life, кількість яких в Україні має 
тенденцію до поступового зменшення протягом 2010–2016 рр. 
[10]. Станом на кінець 2016 р. кількість страховиків non-life 
становила 271 од. проти 389 у 2010 р., що зумовлено зменшен-

ням платоспроможного попиту страхувальників, підвищен-
ням вимог до якості страхових послуг, зростаючою вартістю 
страхових полісів унаслідок девальвації національної валюти. 
Очищення банківської системи від слабких учасників ринку 
вплинуло на кількість страхових компаній, які спрямовували 
свої резерви на депозитні рахунки в рамках диверсифікації 
інвестицій, що у подальшому зробило неможливим їх доступ 
до власних активів унаслідок банкротства комерційних банків. 
Зменшення обсягу активних операцій банків виступило причи-
ною низхідної динаміки послуг щодо автострахування, страху-
вання кредитів, а також предметів застави.

Операції хеджування надаються професійними учасниками 
фондового ринку, кількість яких на кінець 2016 р. становила 
302. Діяльність НКЦПФР сконцентрована на підвищенні вимог 
та, відповідно, якості послуг, що надаються суб’єктами ринку 
на основі отриманих ліцензій. За звітний 2016 р. макрорегуля-
тором було анульовано 140 ліцензій [11].

У процесі хеджування фінансових ризиків використову-
ється широкий діапазон фінансових інструментів, а саме дери-
вативів. Професійні учасники фондового ринку використову-
ють такі похідні фінансові інструменти: форвардні контракти, 
валютні свопи, опціони та ф’ючерсні контракти. Вони дають 
змогу зменшити ризик або здійснити перерозподіл фінансових 
потоків у різні сфери.

Використання ф’ючерсних та форвардних контрактів сприяє 
ефективнішому управлінню фінансовими ризиками, безпеч-
нішому посередництву на міжнародному товарному та фінан-
совому ринках. Але перед інвесторами важливим залишається 
вибір оптимальних інструментів хеджування, що засновується на 
виді ризику, який підлягає хеджуванню; мотивах хеджера; допу-
стимих витратах. Існує точка зору щодо необхідності постійного 
паралельного існування відкритої касової та строкової позицій 
на протязі всього періоду дії касової операції, що мінімізує будь-
які незначні ринкові коливання. З іншого боку, обґрунтовується 
необхідність укладення строкових контрактів лише у разі різкої 
зміни ціни на базисні активи [12].

На жаль, у структурі національного фінансового ринку 
України найменш розвинутим елементом виступає саме ринок 
деривативів. За даними річного звіту НКЦПФР за 2016 р., 
питома вага обсягу торгів деривативами становила 0,11% у 

Таблиця 1
Сутнісні риси до визначення категорії «хеджування»
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К.В. Буренко  [1, c. 110] + +
О.М. Сохацька [8, с. 236] + +
Г. Супрович [9, с. 338] +
Л.О. Примостка [7, с. 64] + +
О.В. Олійник [6, с. 265] + + +
Дж.Ф. Маршалл [5] +
І.І. Вербіцька [3, с. 376] + + +

Джерело: складено автором за даними [1; 3; 5–9]
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сукупному обсязі торгів на фондовому ринку України [11]. 
Визначена ситуація зумовлена передусім відсутністю належ-
ного нормативно-правового забезпечення. Нині наявні прога-
лини в законодавчому регулюванні даних операцій, оскільки 
законопроект «Про похідні (деривативи)», який подавався на 
розгляд, було відкликано. Це ускладнює визначення зобов’я-
зань та відносин сторін на вторинному ринку цінних паперів та 
є перепоною для забезпечення його розвитку. 

Деривативи, що представлені у біржовій торгівлі на фон-
довому ринку України, мають позалістинговий статус, що не 
створює для покупців відповідного іміджу для включення їх в 
інвестиційний портфель.

На позабіржовому ринку цінних паперів України найбільше 
розповсюдження отримали форвардні контракти, що підляга-
ють поставці. 

На відміну від світової практики виконання форвардних 
угод в Україні максимальний термін їх укладання дорівнює 
одному року. Також, оскільки вони надають можливість від-
бити індивідуальні умови договору кожною зі сторін, підтри-
мання ліквідності їх ринку є доволі складним завданням. 

Окрім законодавчих стримуючих чинників розвитку, в умо-
вах обмежень функціонують комерційні банки, адже «ліміт 
форвардної відкритої позиції має становити 10% регуляторного 
капіталу, тоді як хеджування базової компенсуючої спотової 
позиції законодавчо не визначено» [6].

Для забезпечення фінансово-економічної безпеки підпри-
ємств валюта як базисний актив строкових контрактів набу-
ває особливої значимості. Дії макрорегулятора на спотовому 
валютному ринку мають бути послідовними та прогнозова-
ними для прийняття зважених рішень професійними учасни-
ками процесів хеджування валютних ризиків.

На біржовому ринку цінних паперів на першому місці 
за обсягом виконаних контрактів знаходяться ф’ючерсні 
контракти на валюту (57,07%), емітентом яких виступає 
ПАТ «Українська біржа». 

Перелік деривативів, які в 2016 р. користувалися найбіль-
шим попитом на біржовому ринку України, наведено в табл. 2.

ПАТ «Українська біржа» пропонує інвесторам ф’ючерсні 
контракти на валютні пари EUR/USD, GBP/USD, USD/UAH, 
USD/JPY. 

У структурі інвесторів у рамках біржових торгів дерива-
тивами переважають фізичні особи – резиденти (94,67%), що 
демонструє незначне використання інструментів хеджування 
суб’єктами підприємницької діяльності в Україні, що здійсню-
ють експортно-імпортну діяльність (юридичні особи – рези-
денти – лише 2,39%).

Отже, актуальними питаннями, що потребують вирішення 
з боку НКЦПФР у рамках Комплексної програми розвитку 
фінансового сектору України до 2020 р. [11], є організація 
роботи з роз’яснень щодо використання похідних фінансових 
інструментів серед суб’єктів бізнесу, а також забезпечення 
податкового стимулювання виконання операцій із похідними 
фінансовими інструментами та законодавче врегулювання 
функціонування ринку похідних цінних паперів. 

Окрім того, доопрацювання потребують актуальні лістин-
гові вимоги фондових бірж України, оскільки нині відсутні 
усталені лістингові вимоги до емітентів похідних цінних папе-
рів. Приділення уваги цьому питанню дасть змогу підвищити 
якісні характеристики похідних цінних паперів і, відповідно, їх 
рейтингову оцінку. 

Таким чином, можна прийти до висновку щодо неможли-
вості ототожнення понять «хеджування» та «страхування», 
оскільки вони різняться між собою за критеріями вартості 
послуг, операторів ринку, об’єктів угод, використовуваних 
інструментів та фінансових наслідків операцій.

В Україні сьогодні більш затребуваною формою захисту від 
валютних ризиків суб’єктів підприємницької діяльності в умо-
вах мінливого економічного середовища виступає страхування. 

Страхування фінансових ризиків належить до добровільного 
виду страхування, згідно із Законом України «Про страхування». 

Динаміка основних показників, що характеризують розви-
ток страхового сегменту ринку, наведена в табл. 3. 

Зростання рівня чистих страхових виплат, що являє собою 
відношення чистих страхових виплат до чистих страхових 
премій, досягає пікових значень у періоди суттєвої девальва-
ції національної валюти. Помірне зростання цього показника 
починаючи з 2014 р. зумовлене валютними ризиками, з якими 
стикалися підприємства в процесі своєї операційної діяльності. 

Аналізуючи динаміку рівня чистих страхових виплат, 
можна зробити висновок щодо збитковості діяльності страхо-
вих компаній у 2015 р., оскільки він досягає свого максимуму 
в розмірі 57,86%. Рівень чистих страхових виплат за страху-
ванням фінансових ризиків у 2016 р. більше середньо ринко-
вого значення на 9,1 в. п. та становить 41,4%, що на 16,42 в. 
п. менше, ніж за аналогічний період попереднього року, що 
зумовлено, головним чином, зменшенням чистих страхових 
виплат та обсягом укладених договорів, однак на 20,57 в. п. 
більше докризового періоду 2012 р. 

Так, на основі даних табл. 3 можна побачити, що на рівень 
чистих страхових виплат має непрямий вплив кількість укладених 
договорів страхування протягом 2012–2016 рр., обсяг яких збіль-
шився за досліджуваний період на 3 959,9 тис. шт., або на 625%. 

Таблиця 2
ТОП-10 деривативів, які користувалися попитом на біржовому ринку (за обсягом виконаних біржових контрактів) [11]

№ Найменування емітента Вид фінансового 
інструменту

Кількість 
біржових 

контрактів, шт.

Обсяг виконаних 
контактів на 

організаторах 
торгівлі, млн грн

Відсоток від загального обсягу 
виконаних біржових контрактів 

на організаторах торгівлі (%)

1 ПАТ «Українська біржа» Ф’ючерсний контракт 24768 1 298,73 57,07%
2 «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» Опціонний сертифікат 500 732,49 32,19%
3 ТОВ «РИНОК-1» Опціонний сертифікат 4759 196,97 8,66%
4 ПАТ «Українська біржа» Опціон 1717 46,29 2,03%
5 ТОВ «ПЗРГ «ОДЕСАГАЗ» Опціонний сертифікат 4 0,59 0,03%
6 ТОВ «СІТІ ПРЕМ’ЄР» Опціонний сертифікат 3 0,30 0,01%
7 ПАТ «ФБ «Перспектива» Ф’ючерсний контракт 8 0,14 0,01%
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Страхування фінансових ризиків входить у ТОП-5 видів 
страхування за показником акумульованих страхових премій 
протягом 2012–2016 рр., на що вказують результати аналізу 
його питомої ваги у структурі чистих страхових премій за 
видами страхування. Доцільно зазначити, що для цього ринку 
non-life-страхування характерний значний рівень конкуренції 
на відміну від страхування життя.

Отже, страхування фінансових ризиків як метод управління 
фінансово-економічною безпекою підприємства нині кори-
стується більшим попитом серед суб’єктів підприємницької 
діяльності, виступаючи традиційним інструментом ризик-ме-
неджера. Але для підвищення ефективності управління фінан-
сово-економічною безпекою доцільно комбінувати методи 
хеджування та страхування фінансових ризиків, що дасть змогу 
вдосконалити практику сучасного ризик-менеджменту.

Висновки. Таким чином, проведене дослідження вказало 
на несформованість нормативно-правового підґрунтя управ-
ління фінансовими ризиками, на що вказують відсутність чіткої 
класифікації та визначення фінансових ризиків на законодав-
чому рівні. Проведення операцій хеджування ускладнюється, з 
одного боку, низьким рівнем фінансової грамотності суб’єктів 
підприємницької діяльності, які обирають більш традиційні, 
але дорожчі методи забезпечення фінансово-економічної без-
пеки, а з іншого – неефективно функціонуючим біржовим 
сегментом фінансового ринку, що зумовлено законодавчими, 
інституційними та організаційними прогалинами. Зазначені 
проблемні питання потребують комплексного та системного 
розв’язання за участю як державних регуляторів сегментів 
фінансового ринку, так і саморегулівних об’єднань для вдоско-
налення взаємопов’язаних сегментів фінансового ринку: стра-
хового, грошово-кредитного та фондового. 
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Ковалева Е.Н. Сравнительная характеристика 
сущности процессов хеджирования и страхования 
финансовых рисков в Украине

Аннотация. В статье уточнено содержание поня-
тия «финансовые риски» и приведена классификация 
финансовых рисков на основе теоретических и прак-
тических аспектов риск-менеджмента. Выделены сущ-
ностные черты категории «хеджирование» и опреде-
лены различия операций страхования и хеджирования 
рисков. Проанализирована динамика предоставления 
услуг страхования финансовых рисков и развития рын-
ка производных финансовых инструментов в контексте 
хеджирования финансовых рисков.

Ключевые слова: хеджирование, страхование, фи-
нансовые риски, финансовый рынок, финансово-эконо-
мическая безопасность, дериватив.

Kovalova O.N. Comparative characteristics of 
the essence of hedging and insurance processes of the 
financial risks in Ukraine

Summary. The article clarifies the content of the con-
cept of “financial risks” and provides a classification of fi-
nancial risks on the basis of theoretical and practical aspects 
of risk management. The essential features of the category 
“hedging” are distinguished and differences in insurance 
operations and hedging of risks are determined. The dy-
namics of financial risk insurance services and develop-
ment of the derivatives market in the context of hedging of 
financial risks is analyzed.

Keywords: hedging, insurance, financial risks, financial 
market, financial and economic security, derivatives.

Таблиця 3
Динаміка основних показників страхування фінансових ризиків в Україні за період 2012–2016 рр.

Показники 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. Відхилення за 
період 2016/2015

Відхилення за 
період 2016/2012

Чисті страхові премії, млн. грн. 2098,4 2401,3 2019,1 2172,9 1985,4 -187,5 -113
Питома вага у структурі чистих страхових 
премій за видами страхування, % 10,35 11,14 10,9 9,72 7,50 -2,22 -2,85

Чисті страхові виплати, млн. грн. 438,0 89,3 41,6 1257,3 822,8 -434,5 384,8
Питома вага чистих страхових виплат 
за страхуванням фінансових ризиків у 
структурі всіх видів страхування, %

8,81 1,96 0,9 16,5 9,6 -6,9 0,79

Рівень чистих страхових виплат, % 20,87 3,72 2,06 57,86 41,44 -16,42 20,57
Кількість укладених договорів 
страхування, тис. шт. 633,60 875,93 1008,6 8159,4 4593,5 -3565,9 3959,9

Джерело: складено автором за даними [10]
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ВАРТІСТЬ КАПІТАЛУ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

Анотація. У статті розглянуто сутність та призна-
чення показника вартості капіталу в діяльності суб’єктів 
господарювання. Встановлено фактори, що зумовлюють 
вартість фінансових ресурсів сільськогосподарських під-
приємств України. Зокрема, проаналізовано динаміку 
зміни структури пасивів представників галузі та рівень 
їхнього інноваційного розвитку на даному етапі. 

Ключові слова: сільське господарство, вартість ка-
піталу, WACC, власний капітал, поточні зобов’язання, 
інновації, криза, військова ситуація. 

Постановка проблеми. Одним з основних складників 
національного господарства країни є сільське господарство. 
В Україні є всі необхідні природно-кліматичні умови та зручне 
економіко-географічне розташування для розвитку цієї галузі. 

Специфічність технологічного процесу, сезонність, трива-
лий операційний цикл зумовлюють необхідність відповідної 
системи фінансування на сільськогосподарських підприєм-
ствах. Підготовчі процедури, виробництво продукції, збере-
ження зібраного врожаю, реалізація потребують своєчасного 
фінансового забезпечення. У зв’язку із цим підприємства галузі 
звертаються до банків, небанківських кредитних установ, 
інвесторів, долучаються до сільськогосподарської кооперації, 
виходять на міжнародні фінансові ринки. 

Протягом останніх років Україна переживає скрутні часи. 
Політична нестабільність та військові дії на Сході держави 
супроводжуються складною економічною ситуацією, що під-
вищує вартість формування власного та позичкового капіталу, 
зокрема для підприємств сільського господарства. 

Отже, питання визначення вартості фінансових ресурсів, 
факторів впливу на неї, пошуку шляхів її зниження набуває 
особливої важливості для таких суб’єктів господарювання на 
даному етапі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Економічна 
категорія вартості капіталу є однією з найважливіших в еко-
номічний науці і трактується І.О. Бланком, І.П. Мойсеєнко та 
Г.В. Савицькою як ціна, яку платить підприємство за викори-
стання фінансових ресурсів, залучених із різних джерел [1–3].

За визначеннями В.В. Ковальова, А.Д. Шеремета та 
Р.С. Сайфуліна ціна капіталу обчислюється вираженим у від-
сотках співвідношенням витрат на його обслуговування та 
загального обсягу залученого капіталу [4; 5].

Дж.К. Шим та Дж.Г. Сігел уважають, що вартість капіталу 
визначається нормою прибутку, яку компанія пропонує за свої 
цінні папери для підтримки їх ринкової вартості [6]. Анало-
гічної думки дотримуються й російські науковці В.І. Терьо-
хін, С.В. Мойсеєв та С.Н. Циганков, які під вартістю капіталу 
мають на увазі його доходність, тобто прибуток, якого потребу-
ють інвестори [7].

Проблема формування фінансових ресурсів, оцінки їхньої 
вартості розкривається у відомих концепціях структури капі-
талу Ф. Модільяні, М. Міллера, Г. Дональдсона, теоріях ста-
тичного компромісу та асиметричної інформації. Розглядаючи 
різноманітні аспекти проблеми, у даних підходах оцінюється 
якісний та кількісний впливи структури джерел фінансування 
на вартість власного та позичкового капіталу, вартість підпри-
ємства загалом.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Наявні дослідження розглядають переважно теоретичні 
аспекти формування вартості капіталу і не в змозі охопити ті 
зміни, що відбуваються в поточному часі. 

На відміну від багатьох секторів економіки України сіль-
ське господарство протягом останніх років залишається при-
бутковим та перспективним для інвестування. Безумовно, 
кризова ситуація в державі не оминула галузі, відбулися певні 
зміни в структурі пасивів її суб’єктів господарювання, вартості 
їх майна. Це може вплинути на рішення власників та кредито-
рів стосовно капіталовкладень у сільськогосподарські підпри-
ємства. 

Мета статті полягає у визначенні факторів, які зумовлю-
ють вартість капіталу підприємств сільського господарства на 
даному етапі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сільське гос-
подарство сприяє оздоровленню макроекономічної ситуації, 
оскільки за мінімальних інвестицій здатне забезпечити суттєве 
зростання виробництва. У більшості розвинених країн підпри-
ємства АПК забезпечують до 90% потреб населення у продук-
тах харчування і до 60–75% усього товарообігу країни. 

В Україні сільське господарство забезпечує 17% ВВП. 
Обсяг реалізованої продукції галузі залишається одним із най-
вищих в Україні і вже протягом багатьох років знаходиться 
в лідируючих позиціях. Станом на 2016 р. цей показник був 
631 105 млн. грн. і займав третє місце серед інших галузей.

Рівень прибутковості сільського господарства демонструє 
найвищі темпи росту. За даними Держкомстату, прибутки цієї 
галузі за період із 2011 по 2015 р. зросли з 80 170 млн. грн. до 
182 974 млн. грн. [8]. 

Рівень рентабельності виробництва сільськогосподарської 
продукції пропри складні економічні умови в країні продовжує 
зростати. Найбільш рентабельним залишається рослинництво: 
станом на 2016 р. зернові та соняшник демонстрували рента-
бельність на рівні 38% та 63% відповідно. 

Навіть у скрутні часи для країни галузь сільського госпо-
дарства залишається надійним оплотом української економіки.

Дослідження показника вартості капіталу є важливим для 
обґрунтування управлінських рішень щодо складу і структури 
капіталу та визначення перспектив подальшого розвитку під-



188

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

Таблиця 1
Структура капіталу сільськогосподарських підприємств України в 2016 р., %

Частка у пасивах На 01.01.2016 На 31.12.2016 Динаміка
Власного капіталу 40,9% 24% -16,9%
Довгострокових зобов’язань 9,4% 4% -5,4%
Поточних зобов’язань 49,7% 71,9% +22,2%
Зокрема:
Короткострокових кредитів банків 3,9% 1,9% -2%
Кредиторської заборгованості 19,2% 11,2% -8%
Інших поточних зобов'язань 26,3% 58,7% +32,4%

Джерело: розраховано автором на основі [8] 

приємства сільського господарства в конкурентному середо-
вищі. Вартість капіталу підприємства характеризується показ-
ником середньозваженої вартості капіталу (weighted average 
cost of capital – WACC):

WACC Â ÏÂі
i

n

і � �
�
�

1

,                           (1)
де WACC – середньозважена вартість капіталу;
Ві – вартість окремого елементу капіталу;
ПВі – питома вага окремого елементу капіталу в структурі 

капіталу.
Під елементами капіталу розуміються чисті активи та 

борги підприємства. Якщо вартістю позичкового капіталу є 
витрати на його залучення та використання, зокрема відсотки 
за кредит, то втратами на власний капітал вважаються диві-
денди, що вимагаються власниками. Хоча в сучасних дослі-
дженнях вартість власного капіталу розраховують на основі 
моделі САРМ. Науковці додають фактор ризику країни, де роз-
ташоване підприємство, в яке здійснюються інвестиції. Ризик 
країни визначається ними або на основі кредитних дефолтних 
свопів (А. Дамодаран [9]), або кредитного рейтингу країни, 
ризику переказу грошей між країнами (M.P. Horn, H. Emmel, 
M. Schmidt, S. Gatzer [10]). 

Показник WACC використовується для оцінки:
– ефективності фінансово-господарської діяльності 

(WACC порівнюють з економічною рентабельністю активів);
– ефективності інвестиційних проектів (під час визна-

чення величини чистої приведеної вартості NPV показник 
WACC використовується як ставка дисконтування); 

– ефективності угод злиття та поглинання (WACC об’єд-
наної компанії порівнюють із сумою WACC усіх компаній до 
об’єднання); 

– оцінки вартості бізнесу (WACC використовується як 
ставка дисконтування під час визначення вартості компанії та 
економічного прибутку);

– визначення мінімально необхідного рівня рентабельно-
сті активів (ROA), розрахованого на основі ціни запозиченого 
капіталу та бажаного рівня рентабельності власного капіталу 
(ROE).

Визначення вартості капіталу сільськогосподарських під-
приємств важливе з огляду на вихід вітчизняних фірм на між-
народні фінансові ринки.

Одним із визначальних факторів, що зумовлює вартість 
капіталу підприємства, є його структура. Розглянемо фінансові 
ресурси сільськогосподарських підприємств України (табл. 1). 

Аналіз структури капіталу сільськогосподарських під-
приємств дав змогу засвідчити той факт, що власний капітал 
і довгострокові зобов’язання суттєво скоротилися, а поточні 
зобов’язання зросли майже на чверть.

Якщо на початок 2016 р. підприємства були фінансово 
незалежними, коли 41% фінансових ресурсів формувалися за 
рахунок чистих активів, то на кінець року ця частка зменши-
лася до 24%. Хоча абсолютна величина власного капіталу за 
2016 р. зросла на 34%, з 275 226,7 до 369 370,9 млн. грн. 

Відбулося значне підвищення ролі поточних боргів у 
фінансуванні суб’єктів господарювання. 72% капіталу сіль-
ськогосподарських підприємств – це короткострокові зобов’я-
зання, які мають бути погашені до одного року. 

Загальна сума поточної заборгованості на кінець звітного 
року порівняно з його початком зросла на 771 747,2 млн. грн, 
або на 22,2%. Цей приріст переважно відбувався за рахунок 
збільшення на 725 335,4 млн. грн. іншої кредиторської заборго-
ваності, частка якої впродовж року зросла з 26,3% до 58,7%. За 
рештою статей поточних зобов'язань заборгованість на кінець 
року зменшилася. 

Інша поточна заборгованість включає у себе суми зобов’я-
зань, які не включені до інших статей, наведених у розділі 
«Поточні зобов’язання», зокрема заборгованість за одержаними 
авансами, заборгованість засновникам у зв’язку з розподілом 
прибутку, заборгованість пов’язаним сторонам, розрахунки за 
податками й платежами. До переліченого можна додати ще й 
прострочені та непрострочені «небанківські» позики.

Загальне зростання поточної заборгованості можна пояс-
нити як збільшенням обсягів діяльності, так і сповільненням 
оборотності активів, що вимагало додаткового фінансування. 

Таким чином, на кінець 2016 р. спостерігається агресивна 
політика фінансування, яка може стати небезпечною для під-
приємств досліджуваної галузі, що характеризується сезонні-
стю та тривалим операційним циклом. 

Під час формування структури та обсягу фінансових 
ресурсів, необхідних для здійснення виробничо-господар-
ської діяльності, визначають основні зовнішні та внутрішні 
фактори впливу на капітал сільськогосподарських підпри-
ємств (табл. 2) [11].

Ураховуючи сучасний розвиток світу, одним із важливих 
факторів, що впливає на вартість капіталу підприємства на 
даному етапі, є ступінь його інноваційного розвитку. Україна 
суттєво відстає від розвинених країн за основними показни-
ками ефективності виробництва: продуктивності праці, техні-
ко-технологічного забезпечення, енергоємності, врожайності 
сільськогосподарських культур, продуктивності худоби.

Низькою залишається ефективність використання трудо-
вих ресурсів. Так, у 2015 р. темпи росту продуктивності праці 
становили -2%, що не відповідає навіть рівню країн, що роз-
виваються. Основою причиною низького рівня продуктивності 
праці є невідповідні потребам та сучасному етапу розвитку 
техніки та технології показники фондоозброєності праці. Через 
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Таблиця 2
Фактори впливу на капітал сільськогосподарських підприємств

Фактори зовнішнього середовища Фактори внутрішнього середовища
Фінансово-економічні

1) політика держави стосовно аграрного сектора економіки; 
2) макроекономічні тенденції економічного стану в державі; 
3) інвестиційна привабливість аграрної сфери; 
4) кон’юнктура внутрішнього та зовнішнього ринків 
сільськогосподарської продукції; 
5) ступінь доступності аграріїв до зовнішніх джерел фінансування

1) динаміка структури капіталу на підприємстві; 
2) величина основного та оборотного капіталу на підприємстві; 
3) співвідношення попиту та пропозиції на ринку 
сільськогосподарської продукції; 
4) цінова політика підприємства на ринку сільськогосподарської 
продукції; 
5) ризики, пов’язані з виробництвом та реалізацією 
сільськогосподарської продукції

Організаційно-правові
1) рівень нормативно-правового забезпечення діяльності 
сільськогосподарських підприємств; 
2) умови залучення капіталу аграріями на фінансовому ринку; 
3) наявність державних субсидій для аграрного сектора; 
4) розвиток інфраструктури аграрного ринка; 
5) досягнення стандартів ЄС щодо організації та управління 
процесом виробництва та реалізації аграрної продукції

1) політика формування власного капіталу підприємства; 
2) вартість залучення зовнішніх джерел фінансування капіталу; 
3) форми та методи оптимізації обсягу та структури капіталу; 
4) механізм розподілу капіталу за напрямами виробничо-
господарської діяльності на підприємстві; 
5) умови забезпечення капіталізації діяльності 
сільськогосподарської діяльності

Інноваційно-управлінські
1) рівень та якість впливу державних інститутів на аграрну сферу 
національної економіки; 
2) рівень соціально-економічного розвитку сільських територій; 
3) рівень кооперації між фінансовим та промисловим капіталом в 
аграрній сфері

1) якість управління власним та залученим капіталом на 
підприємстві; 
2) рівень застосування інноваційних технологій у сфері 
управління капіталом на сільгосппідприємстві; 
3) резерви до збільшення розміру власного капіталу

нестачу фінансових ресурсів та обмежені можливості кредиту-
вання підприємства не мають змогу оновити машинно-трактор-
ний парк, придбати необхідну кількість мінеральних добрив, 
запасних частин, отрутохімікатів, паливо-мастильних матеріа-
лів та насіння вищих репродуктивних кондицій. У результаті 
сільськогосподарські товаровиробники вимушено перейшли на 
екстенсивний тип розвитку, що супроводжується деіндустріа-
лізацією виробництва і застосуванням ручної праці у великих 
масштабах. Також упродовж останніх років відбувається скоро-
чення чисельності зайнятих у сільському господарстві.

Інноваційний потенціал вітчизняного агропромислового 
комплексу використовується на 4–5%. Частка наукомісткої 
продукції в агропромисловому комплексі України не пере-
вищує 0,3% від загального обсягу, в розвинених країнах – 
більше 20% [12]. 

За оцінками аналітиків, більше 50% сільськогосподар-
ських підприємств до 2009 р. взагалі не вкладали інвестицій у 
власний розвиток, зокрема в інновації. В автоматизацію робіт 
і механізацію, енергозбереження, впровадження нових техно-
логій, навчання персоналу і підвищення рівня безпеки праці 
інвестують лише 1–3% сільськогосподарських підприємств.

На жаль, військові дії на території України, політична 
нестабільність в останні роки також стали впливовим факто-
ром на вартість капіталу підприємств сільського господарства. 

Війна завжди призводить до зростання цін і занепаду країни. 
У загальному вигляді механізм негативного впливу війни на еко-
номіку видно на прикладі «розбитого вікна». Військові витрати 
забирають ресурси, які можна було б витратити на споживання 
та інвестиції, а це уповільнює зростання. Вони знижують багат-
ство людей і призводять до неефективної роботи ринків. 

В економічному плані військовий стан негативно впливає 
на роботу з міжнародними фінансовими організаціями, насам-
перед із МВФ. Інвестори та кредитори на період форс-мажор-
них обставин як мінімум заморозять свої проекти і взагалі 

будь-які відносини з Україною. Міжнародні банки також не 
надаватимуть фінансову допомогу. Запровадження військового 
стану також означатиме «закручування гайок» у банківській та 
фінансовій сферах. Зростання військових витрат веде до дов-
гострокових негативних економічних наслідків: більш високої 
інфляції; зростання дефіциту бюджету; більш високих подат-
ків; скорочення споживання та інвестицій. 

Фактично військові витрати призводять до занепаду секто-
рів економіки, не пов'язаних з війною: їм просто не вистачає 
грошей і персоналу. Є значний ризик, що може прискоритися 
девальвація гривні. Відповідно, існує загроза заморожування 
банківських рахунків населення, а також виплат заробітних 
плат і пенсій.

Дещо положення сільських господарств ускладнюється 
ще за рахунок територіальної прив’язки до земель, які можуть 
бути окупованими чи потенційно небезпечними для обробітку

Висновки. Враховуючи тенденцію до зростання попиту 
на світовому ринку та значний потенціал нарощення обсягів 
виробництва сільськогосподарської продукції в Україні, дослі-
джувана галузь є однією з найперспективніших в економіці 
нашої держави.

Зацікавленість у капіталовкладеннях із боку вітчизняних 
та іноземних інвесторів створює необхідність оцінки вартості 
фінансових ресурсів підприємств галузі. 

Основними передумовами, що зумовлюють вартість капі-
талу сільськогосподарських підприємств України на даному 
етапі, є: економічна та політична нестабільність у країні, вій-
ськові дії на окупованих територіях, низький ступінь іннова-
ційного розвитку галузі, негативні зміни у структурі пасивів, 
зростання частки поточних зобов’язань.

Разом із тим перспективними моментами є підвищення 
врожайності, розширення обсягів оброблюваних територій, 
зростання обсягів реалізації та рентабельність сільського 
господарства. 
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Конева Т.А., Кикла А.Н. Факторы влияния 
на стоимость капитала сельскохозяйственных 
предприятий Украины

Аннотация. В статье рассмотрены сущность и 
предназначение показателя стоимости капитала в де-
ятельности субъектов хозяйствования. Установлены 
факторы, обуславливающие стоимость финансовых 
ресурсов сельскохозяйственных предприятий Украины. 
В том числе проанализированы динамика изменения 
структуры пассивов представителей отрасли и уровень 
их инновационного развития на данном этапе. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, стоимость 
капитала, WACC, собственный капитал, текущие обяза-
тельства, инновации, кризис, военная ситуация. 

Konieva Т.А., Kikla A.M. Factors of influence on 
cost of capital of agricultural enterprises in Ukraine 

Summary. The essence and purpose of the cost of cap-
ital in the activities of business entities are considered in 
the article. The factors determining the cost of financial 
resources of agricultural enterprises in Ukraine are estab-
lished. In particular, the dynamics of changes in capital 
structure of industry representatives and their level of inno-
vation development at this stage are analysed.

Keywords: agriculture, cost of capital, WACC, equity, 
current liabilities, innovations, crisis, military situation. 
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ВПЛИВ СТРУКТУРИ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ  
НА ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВ  
МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Анотація. На основі аналізу зміни структури фінан-
сових ресурсів підприємств вибраної галузі та оцінки 
рівня їхніх фінансових показників виявлено загальні 
тенденції фінансової діяльності. Концентрація поточних 
зобов’язань у капіталі молокопереробних підприємств 
супроводжується збитковістю, від’ємною величиною 
чистих активів, негативним рухом грошових коштів від 
операційної діяльності, збільшенням імовірності бан-
крутства. Але низький ступінь зношеності основних за-
собів та нормативний рівень ліквідності дають змогу за-
провадити відповідні заходи з фінансового оздоровлення 
досліджуваних суб’єктів господарювання.

Ключові слова: фінансові ресурси, фінансовий 
стан, молокопереробна галузь, власний капітал, позич-
ковий капітал, поточні зобов’язання, ліквідність, гро-
шові потоки, непокриті збитки. 

Постановка проблеми. Невміла політика формування та 
використання фінансових ресурсів часто призводить до нее-
фективного ведення бізнесу і, як наслідок, до банкрутства 
підприємства. Показники діяльності вітчизняних підприємств 
свідчать про актуальність даного питання. 

Через нестачу власних фінансових ресурсів, зменшення 
обсягів чистих активів українські підприємства все частіше 
залучають позичковий капітал, переважну частку якого ста-
новлять поточні зобов’язання. Це генерує агресивну політику 
фінансування та створює відповідні ризики. Внаслідок нех-
тування основними правилами та принципами фінансового 
менеджменту значний відсоток підприємств утрачає фінансову 
рівновагу. 

У зв’язку із цим виникає проблема визначення взаємо-
зв’язку між тією чи іншою структурою капіталу та її впливом 
на фінансовий стан суб’єкта господарювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Власний капі-
тал як основне фінансове джерело підприємства розглядається 
такими науковцями, як П.М. Митрофанова [1] та Е.В. Рогате-
нюк [2]. На основі виявлених ними через динамічні ряди тен-
денції зміни капіталу обґрунтовано заходи щодо забезпечення 
раціональної структури фінансових джерел підприємства, її 
подальшої оптимізації. 

Е.В. Зотова [3], З.Ф. Петряєва [4], А.В. Пилюгіна [5] дослід-
жують основні чинники, що впливають на фінансовий стан 
сільськогосподарських підприємств. Y.А. Babalola [6] встано-
вила залежність між фінансовим станом підприємств та част-
кою власного капіталу в структурі пасивів. О.А. Магопець [7] 
було розроблено підходи до оптимальної структури капіталу 
промислового підприємства. 

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Проблемам формування фінансової політики підпри-
ємств молокопереробної галузі присвячено обмаль наукових 
робіт. Зокрема, бракує досліджень щодо наслідків впливу 
структури фінансових ресурсів на фінансовий стан, фінансову 
рівновагу представників зазначеного економічного сектору. 

Мета статті полягає у тому, щоб на основі фінансової звіт-
ності реальних підприємств молокопереробної галузі визна-
чити характер впливу наявної структури капіталу на основні 
фінансові показники даних суб’єктів господарювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансові 
ресурси підприємства, сформовані за рахунок власного або 
позичкового капіталу, забезпечують операційну та інвести-
ційну діяльність суб’єкта господарювання. Кожен із фінансо-
вих ресурсів має свою вартість, а використання того чи іншого 
джерела має позитивні та негативні наслідки, зокрема для 
фінансового стану підприємства. 

У зв’язку із цим, цікавим було б виявити, наскільки струк-
тура капіталу підприємств молокопереробної галузі України 
зумовлює їх кризовий або стабільний фінансовий стан. 

Для аналізу було обрано п’ять підприємств цієї сфери 
діяльності: ПАТ «Донецький міський молочний завод № 2» 
(далі – підприємство 1) [8], ПАТ «Шполянський молокозавод» 
(підприємство 2) [9], ПАТ «Ратнiвський молокозавод» (підпри-
ємство 3) [10], ПАТ «Дубномолоко» (підприємство 4) [11], ПАТ 
«Христинівський молокозавод» (підприємство 5) [12].

Для досягнення поставлених завдань запропоновано таку 
послідовність дослідження:

1. Аналіз зміни структури фінансових ресурсів обраного 
підприємства, виявлення тенденцій, що можуть спровоку-
вати значне погіршення або поліпшення основних показників 
фінансового стану. 

2. Оцінка рівня фінансових показників. 
3. Визначення ймовірності банкрутства підприємства. 
4. Аналіз ступеню впливу структури фінансових ресурсів 

на фінансовий стан суб’єкта господарювання. 
Здійснимо дослідження фінансової діяльності підприєм-

ства 1 за встановленими етапами. Структура фінансових ресур-
сів відображає значне перевищення позикового капіталу над 
власним (рис. 1). Лише власний капітал у пасивах становив у 
2015 році 5%. Таким чином, підприємство на 95% залежить від 
боргів. 

Протягом усього періоду підприємство 1 надавало перевагу 
саме поточним зобов’язанням. У 2005 р. їхня частка досягла 
89%, що було піковим значенням протягом усього періоду. Дов-
гострокові зобов’язання почали залучатися лише з 2011 р. 
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Зважаючи на специфіку складу фінансових ресурсів, необ-
хідно проаналізувати й фінансовий стан підприємства (табл. 1).

Протягом 2005–2008 рр. показник загальної ліквідності не 
відповідав нормативним значенням, що говорить про недостат-
ність оборотних коштів підприємства, однак із 2010 р. показ-
ник досяг норми і на кінець 2015 р. він становив 2,04, що вказує 
на поліпшення ситуації. 

Аналогічна ситуація спостерігається і з показником швид-
кої ліквідності. У 2015 р. поступово він досяг рівня 1,71, що 
пов’язано зі скороченням поточних зобов’язань та зростанням 
дебіторської заборгованості на підприємстві. 

Найбільш суворий показник для підприємства – абсолютна 
ліквідність – не відповідає нормативу. У 2015 р. він становив 
0,00013, що вказує на недостатність грошових коштів на під-
приємстві для негайного погашення поточних боргів.

Терміни погашення дебіторської та кредиторської забор-
гованості підприємства 1 є досить тривалими. Протягом ана-
лізованого періоду ці строки поступово уповільнювалися та в 
2015 р. становили 1 276 днів по дебіторській та 1 119 днів по 
кредиторській заборгованості. 

Щодо стану грошових потоків підприємства, то задовіль-
ною ситуація є в 2005–2006 рр. Саме тоді грошовий потік від 
операційної та фінансової діяльності був додатнім, а від інвес-
тиційної діяльності – від’ємним. Це могло свідчити про те, що 

підприємство, отримуючи грошові надходження від операцій-
ної та фінансової діяльності, вкладало їх у необоротні активи. 

Небезпечними роками у цьому плані стали 2007 р., 
2010–2013 рр., 2015 р., коли підприємство генерує від’ємний 
чистий грошовий потік від операційної діяльності. Припи-
нення активних інвестицій у розвиток спричинило зростання 
коефіцієнту зносу основних засобів підприємства за аналізова-
ний період до 67% у 2015 р. 

Погіршення фінансового стану підприємства 1 не могло не 
відобразитися на підвищенні ймовірності його банкрутства. 
Якщо застосувати модифікований варіант моделі Альтмана для 
компаній, акції яких не котируються на біржі, можна ствер-
джувати, що заводу загрожувало банкрутство протягом майже 
всього періоду. Найкраща ситуація була в 2005 р., коли інтегро-
ваний показник Альтмана дорівнював 1,014, у 2015 р. він впав 
до 0,37.

Таким чином, формуючи фінансові ресурси за рахунок 
позичкового капіталу, підприємство 1 спричинює погіршення 
свого фінансового стану. Особливо небезпечними є ті періоди, 
коли переважна більшість зобов’язань належала поточним бор-
гам. 

Протягом усього періоду левову частку в структурі фінан-
сових ресурсів підприємства 2 займав позичковий капітал. 
У 2005 р. він сформував більше ніж 100% пасивів з-за від’єм-

Таблиця 1
Показники фінансового стану підприємств молокопереробної галузі

Показник
Підприємство

1 2 3 4 5
2005 2015 2005 2015 2005 2015 2005 2015 2005 2015

1 0,35 0,67 0,34 0,44 0,35 0,27 0,33 0,48 0,28 0,56
2 0,58 2,04 0,94 1,61 5,9 1,05 0,94 1,36 1,39 1,12
3 0,37 0,9 0,82 1,60 5,7 1,04 0,43 0,67 1,21 1,1
4 -39,86 355,93 -0,218 217,48 16,64 7,78 -5,16 72,01 2,17 118,55
5 0,11 0,05 -0,01 0,004 0,26 0,05 0,15 0,03 0,04 - 0,01
6 44 1276 3,42 3855 191 903 49 34 131 184
7 161 1119 6,48 2356 29 1233 116 29 72 139
8 > 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 > 0 < 0 < 0 > 0
9 1,01 0,37 -0,32 0,19 0,62 -0,06 0,03 0,05 -0,25 0,09

Показник 1 – коефіцієнт зносу; 2 – загальна ліквідність; 3 – швидка ліквідність; 4 – ВОК, млн. грн.; 5 – коефіцієнт автономності; 6 – тривалість 
обороту дебіторської заборгованості в днях; 7 – тривалість обороту кредиторської заборгованості в днях; 8 – рентабельність діяльності; 9 – 
інтегрований показник за моделлю Альтмана.
Джерело: розраховано автором на основі [8–12]
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Рис. 1. Структура фінансових ресурсів підприємства 1
1 – власний капітал; 2 – позичковий капітал
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ного власного капіталу. Це сталося через значний непокритий 
збиток, однак надалі підприємство переглянуло свою фінан-
сову політику та намагалося виправити ситуацію (рис. 2). 
Власний капітал підприємства мав найбільшу частку у фінан-
сових ресурсах у 2006 р. – 15%, у 2010 р. – на рівні 26%, а 
також у 2011 р. – 16%. На жаль, у подальшому ці зусилля 
зійшли нанівець. 

Проаналізувавши показник загальної ліквідності, можна 
стверджувати, що в період 2005–2010 рр. він не відповідав 
нормі, оскільки був значно нижче 1. Однак із 2011 р. ситуація 
поліпшилася, у 2015 р. показник становив 1,61. 

Протягом аналізованого періоду показник швидкої ліквід-
ності мав стрімке зростання та перевищив 1. У 2015 р. швидка 
ліквідність дорівнювала 1,6, що досить близько до рівня загаль-
ної ліквідності з-за незначних розмірів запасів на підприємстві. 

Показники ділової активності підприємства за 10 років 
значно погіршилися. Якщо у 2005 р. строк погашення дебітор-
ської та кредиторської заборгованості становив у середньому 
три та шість днів, то на кінець 2015 р. вони сягнули декілька 
років і досягли відповідно 3 855 та 2 356 днів. Це негативно 
відображається на тривалості операційного циклу підприєм-
ства та може стати причиною банкрутства. 

Проблемний стан розрахунків зі споживачами продукції 
виявляється у негативних грошових потоках від операційної 
діяльності протягом 2010–2012 та 2015 рр. Разом із цим треба 
відзначити інвестиційну діяльність суб’єкта господарювання, 
який намагається оновлювати свої основні засоби через кожні 

декілька років та підтримувати коефіцієнт їхнього зносу на 
постійному рівні.

Фінансовий стан підприємства 2 свідчить про порушення 
фінансової стабільності. Не маючи резервів зростання вну-
трішніх джерел фінансування, підприємство формує фінан-
сові ресурси за рахунок позичкового капіталу. У зв’язку із цим 
суб’єкту господарювання доречним було б залучати борги дов-
гострокового характеру, ніж на короткостроковій основі для 
уникнення ймовірності банкрутства в найближчій перспективі. 

Підприємство 3 теж має подібну ситуацію в структурі 
фінансових ресурсів. Суб’єкт господарювання протягом аналі-
зованого періоду в середньому на дві третини фінансово залеж-
ний від позичкового капіталу. У 2015 р. борги сформували 95% 
усіх пасивів підприємства (рис. 3). 

У структурі позикового капіталу левову частку займають 
довгострокові зобов’язання у період 2005–2008 рр., а з 2010 р. 
поточні зобов’язання почали переважати. 

Показники загальної та швидкої ліквідності за 10 років 
значно змінювали свій рівень. Якщо у 2005 р. обсяги обо-
ротних активів підприємства набагато перевищували поточні 
зобов’язання, то в 2011–2014 рр. ліквідність була нижчою за 
норматив. Станом на кінець 2015 р. загальна та швидка ліквід-
ності мають однаковий рівень, більше за 1, що свідчить про 
спроможність суб’єкта господарювання вчасно погасити свої 
короткострокові борги. 

Позитивним також є той факт, що протягом тривалого 
періоду підприємство забезпечує оновлення своїх матеріаль-
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Рис. 2. Структура фінансових ресурсів підприємства 2
1 – власний капітал; 2 – позичковий капітал
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Рис. 3. Структура фінансових ресурсів підприємства 3
1 – власний капітал; 2 – позичковий капітал
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них необоротних активів. Ступінь їхнього зносу значно низь-
кий порівняно з рештою молокозаводів і станом на 2015 р. 
дорівнював 27%.

Разом із цим підприємство 3 порівняно з розглянутими 
вище фірмами зберігає негативну тенденцію щодо стану роз-
рахунків із покупцями та постачальниками. Це поступово при-
зводить до значного уповільнення термінів погашення дебітор-
ської та кредиторської заборгованості (відповідно до 903 днів 
та 1 233 днів у 2015 р.) та негативних чистих грошових потоків 
від операційної діяльності. 

Проваджувана фінансова політика підприємства 3 себе не 
виправдовує, призводить до погіршення фінансового стану та 
зростання ймовірності банкрутства згідно з моделлю Альтмана. 

Серед особливостей фінансового стану підприємства 
4 можна зазначити: 

– від’ємну величну чистих активів протягом тривалого 
періоду (рис. 4);

– превалювання довгострокових зобов’язань у структурі 
фінансових ресурсів; 

– досягнення нормативних значень показниками загаль-
ної та швидкої ліквідності станом на кінець 2015 р.;

– найкоротші строки погашення дебіторської та креди-
торської заборгованості серед порівнювальних у статті компа-
ній, відповідно 35 та 29 днів у 2015 р.;

Рис. 4. Структура фінансових ресурсів підприємства 4
1 – власний капітал; 2 – позичковий капітал

Рис. 5. Структура фінансових ресурсів підприємства 5
1 – власний капітал; 2 – позичковий капітал

– незбалансованість грошових потоків. Від’ємні чисті 
рухи грошових коштів від операційної та інвестиційної діяль-
ності погашаються за рахунок залучення позичкового капіталу;

– збитковість. 
Таким чином, функціонування підприємства 4 за рахунок 

довгострокового позичкового капіталу не призводить до стабі-
лізації фінансового стану суб’єкта господарювання та потребує 
заходів з оздоровлення та санації для уникнення ймовірності 
банкрутства

Останнім підприємством, обраним для аналізу, є підпри-
ємство 5. Протягом 2005–2011 рр. воно намагалося підвищити 
роль власного капіталу у фінансуванні діяльності, але почи-
наючи з 2012 р. непокриті збитки призвели до від’ємної вели-
чини чистих активів, що змусило перейти повністю на боргові 
фінансові ресурси (рис. 5). 

Майже протягом усього часу поточні зобов’язання перева-
жали над довгостроковими, крім 2005 р., коли довгострокові 
зобов’язання становили 57%, а поточні – 39% від загального 
обсягу фінансових джерел. Така ж ситуація повторилася у 2012 р., 
коли довгострокові зобов’язання становили 62%, а поточні – 43%. 

Підприємство 5 є ліквідним та спроможне погасити поточні 
зобов’язання за рахунок своїх оборотних активів. 

Щодо тривалості дебіторської заборгованості, то най-
більший показник був зафіксований на рівні 207 днів у 
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2014 р., однак до 2015 р. скоротився до 184 днів. Найменша 
тривалість була в 2011 р., а саме 15 днів. Щодо кредитор-
ської заборгованості, то з 2005 р. відбувалося поступове 
скорочення до 72 днів, а надалі – зростання до 2010 р., що 
було найбільшим значенням (300 днів), однак показники й у 
подальшому продовжували зростання, у 2015 р. тривалість 
становила 139 днів.

Щодо стану грошових потоків підприємства, то задовіль-
ною ситуація є в 2007–2008 рр. Саме тоді грошовий потік від 
операційної та фінансової діяльності був додатнім, а від інвес-
тиційної діяльності – від’ємним. В останні роки, на жаль, під-
приємство генерує від’ємну величину грошових коштів від 
операційної діяльності. Слабка інвестиційна активність під-
приємства призводить до збільшення ступеню зносу основних 
засобів до 56% у 2015 р. 

Загальний рівень фінансових показників свідчить про 
погіршення фінансового стану, підтвердженням чого є ймовір-
ність банкрутства, отримана за моделлю Альтмана. 

Висновки. Аналіз діяльності п’яти представників молоко-
переробної галузі дав можливість виявити деякі загальні тен-
денції фінансової діяльності. Падіння попиту на продукцію, 
збитковість призводять до поступового вихолощення власного 
капіталу підприємств. Суб’єкти господарювання змушені залу-
чати позичковий капітал, переважна частка якого має коротко-
строковий характер, що може створювати загрозу фінансовій 
стабільності. 

Крім того, майже всі досліджувані підприємства генерують 
негативний чистий рух грошових коштів від операційної діяль-
ності, причиною чого є тривалі строки здійснення розрахунків 
зі споживачами їхньої продукції. 

Попередня оцінка свідчить про збільшення ймовірності 
банкрутства молокопереробних заводів.

Разом із цим треба зазначити позитивні тенденції, що 
об’єднують компанії: порівняно низький ступінь зношеності 
основних засобів та нормативний рівень загальної та швидкої 
ліквідності. Це створює основу для заходів фінансового оздо-
ровлення даних підприємств та забезпечить перспективність 
їхнього впровадження в подальшому.
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Конева Т.А., Марущак И.О. Влияние структуры 
финансовых ресурсов на финансовое состояние 
предприятий молокоперерабатывающей отрасли 
Украины

Аннотация. На основе анализа изменения струк-
туры финансовых ресурсов предприятий выбранной 
отрасли и оценки уровня их финансовых показателей 
найдены общие тенденции финансовой деятельности. 
Концентрация текущих обязательств в капитале мо-
локоперерабатывающих предприятий сопровождается 
убыточностью, отрицательной величиной чистых ак-
тивов, отрицательным движением денежных средств от 
операционной деятельности, увеличением вероятности 
банкротства. Но низкая степень изношенности основ-
ных средств и нормативный уровень ликвидности по-
зволяют ввести соответствующие меры по финансово-
му оздоровлению исследуемых субъектов.

Ключевые слова: финансовые ресурсы, финансовое 
состояние, молокоперерабатывающая отрасль, собствен-
ный капитал, заемный капитал, текущие обязательства, 
ликвидность, денежные потоки, непокрытые убытки.

Konieva Т.А., Marushchak I.O. The influence of the 
financial resources’ structure on the financial state of 
the enterprises in milk industry of Ukraine

Summary. General trends of financial activity were 
identified according to analysis of changes in the structure 
of financial resources of enterprises and the assessment of 
their financial indicators. Concentration of current liabili-
ties in the capital of enterprises milk industry is accompa-
nied by losses, negative net assets, negative cash flow from 
operating activities, increasing in the probability of bank-
ruptcy. But the low degree of tangible assets depreciation 
and the normative level of liquidity allow implementing of 
appropriate measures for the financial rehabilitation of in-
vestigated legal entities.

Keywords: financial resources, financial state, milk 
industry, equity, debts, current liabilities, liquidity, cash 
flows, uncovered losses.
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СУТНІСТЬ КРИПТОВАЛЮТИ ТА ЇЇ ПРОРИВ В ЕКОНОМІЦІ
Анотація. У статті визначено сутність криптова-

лют, ризики і перспективи їхнього розвитку в Украї-
ні та світі. Найпоширенішою і найдорожчою крип-
товалютою є біткоін. Особливо важливо простежити 
динаміку розвитку українського ринку електронних 
грошей, оскільки це дасть змогу з’ясувати певні осо-
бливості сучасного фінансового сектору та пов’язані 
з ним інші соціально-економічні показники, а також 
нагальні потреби визначення правового статусу крип-
товалют в Україні.

Ключові слова: криптовалюта, біткоін, курс, ва-
люта, блокчейн, майнінг, ІТ-фахівці, електронні гроші, 
платіжний засіб, інновація.

Постановка проблеми. Нині в Україні на слуху нова трен-
дова тема – біткоіни. Поки курс гривні нестабільний, найпопу-
лярніша криптовалюта впевнено набирає обертів. Через блиска-
вичне зростання курсу світом шириться «біткоін-лихоманка»: 
великий попит на віртуальні гроші стимулює зростання курсу 
ледь не зі швидкістю світла і вже сягнув рекордної позначки у 
понад 7 тис. доларів. 

Статус криптовалюти в Україні сьогодні не визначено жод-
ним нормативним актом. У листопаді 2014 р. Нацбанк видав 
роз’яснення щодо правомірності використання в Україні «вір-
туальної валюти/криптовалюти» bitcoin, де криптовалюту 
визнали «грошовим сурогатом». Попри те, що лист так і не 
підписала глава Нацбанку, він став підставою для активізації 
правоохоронних органів та відкриття безлічі кримінальних 
проваджень проти учасників ринку криптовалют [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед україн-
ських та зарубіжних учених, що досліджують криптовалюти, 
зокрема bitcoin, слід виділити М. Лихачова, Н. Поливку, 
М. Куцевола, О. Шевченко-Наумову, А. Квітку, І. Лубенця та 
ін. [2]

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Попри шалену популярність біткоіна, далеко не всі 
можуть чітко уявити, у чому головні переваги цифрової валюти, 
як вона працює та які перспективи в нової ланцюгової системи 
зберігання даних та грошових переказів.

Національний банк України не може визнати криптовалюту 
валютою і попереджає про ризики шахрайств. «Ми можемо 
сказати, що це точно не валюта, тому що немає центрального 
емітента. І ми не можемо визнати це платіжним засобом», – 
пояснив заступник голови НБУ Олег Чурій.

Світові регулятори стурбовані тільки тим, що люди можуть 
утратити гроші, інвестуючи в криптовалюти, і шахрайством, 
яке може бути з ними [3]. 

Є багато відкритих питань, і в Україні статус кріптовалюти 
не визначено законом, але це не означає, що криптовалюта 
заборонена. Україна повинна стежити за світовими трендами і 
не втрачати шанс для використання нових технологій і іннова-
цій у фінансовому секторі.

Мета статті полягає у дослідженні сучасних тенденцій 
розвитку криптовалют у світі загалом і в Україні зокрема.

Виклад основного матеріалу дослідження. За останній 
рік за кількістю згадувань у ЗМІ та повсякденному спілку-
ванні поняття «блокчейн» і «криптовалюта» злетіли в рази 
разом із курсами головного «винуватця торжества» – бітко-
іна та інших популярних віртуальних валют. Інтерес до них 
неухильно зростає, переходячи від дозвільного до практич-
ного. Все більша кількість людей намагається заробити на 
«добуванні» криптовалют.

Водночас не можна сказати, що кожен із цих людей до кінця 
розуміє, з чим має справу. Отже, біткоін – це, власне, перша і 
найвідоміша з безлічі інших віртуальних валют. Головна її пере-
вага – неможливість підробки, позаяк одна «монета» (англ. coin – 
монета) – це набір даних, ретельно захищений від злому і копі-
ювання за допомогою різних криптографічних (шифрувальних) 
методів захисту. Тому біткоін називають криптовалютою [4].

З’явилася вона в 2009 р., творцем уважається Сатоші Нака-
мото, на його честь назвали мінімальну частину біткоіна, яку 
можливо передати, – 0,00000001, або 10−8 BTC.

Нині достеменно невідомо, хто ховається за цим псев-
донімом, одна це людина чи група анонімів. У травні 2016 р. 
австралієць Крейг Райт заявив, що саме він є творцем біткоінів, 
та пообіцяв оприлюднити докази «найближчим часом». Однак 
за кілька днів відмовився від своїх слів – мовляв, йому «не 
стане мужності розпрощатися з анонімністю».

Головна ідея біткоіна – створення валюти, яка працюва-
тиме прозоро, вільно поширюватиметься і не знеціниться. На 
відміну від звичних грошових одиниць нині жодна держава не 
може контролювати, додатково «надрукувати» або знецінити 
біткоіни.

Таким чином, ця криптовалюта має надійний захист від 
підробки, нею можна миттєво розрахуватися будь-де у світі за 
умови підключення до Інтернету. Водночас переказ відбува-
ється анонімно і без стягнення комісії банком.
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Біткоін нерідко порівнюють з євро або доларом, однак 
влучнішим було б порівняння із золотом або сріблом, оскільки 
властивості біткоіна в дечому подібні до властивостей дорого-
цінних металів.

Кількість криптовалюти обмежена: загалом випустити або 
видобути можливо 21 млн. біткоінів, зараз у світі вже існує 
близько 16,5 млн.

Завдяки цим особливостям ціна біткоіна зростає, особливо 
стрімке зростання криптовалюта демонструє з початку 2017 р. 
Уперше біткоінами розплатилися 22 травня 2010 р.: у Флориді 
програміст Ласло Ханеч купив дві піци за 10 тис. біткоінів. Тоді 
1 біткоін коштував менше цента. Вже на початку 2013-го вар-
тість виросла до 13,4 доларів, на початку 2017-го – до 1000, у 
кінці травня – до 2 516, а 13 серпня курс біткоіна встановив 
новий історичний максимум. Нині це була б найдорожча піца у 
світі вартістю в 41,9 млн. доларів [4].

Окрім біткоіна, існує безліч інших цифрових валют, які 
відрізняються за способом криптографії, тобто власного уні-
кального шифрування даних. Найпопулярніші з них – Ethereum 
вартістю близько 300 доларів, Dash – близько 200, Bitcoin Cash – 
близько 300, Litecoin – близько 45 доларів США. А 30 травня 
2016 р. з’явилася перша українська криптовалюта – Карбова-
нець (Ukrainian Karbowanec, або KRB). 

Механізм створення біткоіна й справді можна порів-
няти з видобуванням золота, яким підкріплені нинішні гро-
шові валюти. Для зростання вартості банкнот необхідно було 
постійно нарощувати виробничі потужності з видобутку золота. 
Головною ж особливістю створення біткоіна є постійне усклад-
нення алгоритму розрахунків, тобто кожна нова «монета» 
видобувається з витратою більших часу і ресурсів [5].

Якщо для створеннях перших біткоінів достатньо було зви-
чайного комп’ютера, далі постійно зростала необхідність збіль-
шити потужність системи за рахунок коштовного комп’ютерного 
устаткування. Саме тому процес отримав назву «майнінг» (англ. 
mining – видобуток корисних копалин), а програмістів-добувачів 
стали називати «майнерами». Так само як шахтарі отримують 
зарплатню за видобуток золота, за видобуток біткоінів програмі-
сти отримують нагороду – у вигляді тих же біткоінів.

Приблизно з 2013 р. майнінг без спеціалізованих процесорів 
став нерентабельним: вартість споживаної електроенергії пере-
вищила середній прибуток. Додаткове навантаження лягло на 
графічні процесори (відеокарти), які через підвищення попиту 
поступово перетворилися на дефіцитний товар у магазинах [4].

Також з’являються чутки про «фабрики біткоінів» – без-
людні підприємства, на яких «працюють» тисячі надпотуж-
них процесорів, що приносять місячний дохід у більш ніж 
мільйон доларів.

Початкова винагорода за «видобування» у 2009 р. становила 
50 біткоінів. Але вона запрограмована зменшуватися вдвічі при-
близно раз на чотири роки, таким чином, після другого зменшення 
у липні 2016-го розмір винагороди становить 12,5 біткоіна.

За збереження таких темпів у 2031 р. її розмір становитиме 
менше одного біткоіну, тому передбачається, що поступово 
основним джерелом заробітку стануть комісійні збори. А в 
2140 р., коли кількість «цифрової руди» сягне 21 млн., вина-
города впаде до тієї самої мінімальної одиниці – сатоші, отже, 
видобуток стане абсолютно нерентабельним.

Поява і стрімке зростання популярності біткоіна сприяли 
й розповсюдженню технології, на якій, власне, побудована та 
функціонує система криптовалюти. Спосіб зберігання даних, 
або цифровий реєстр будь-яких операцій, упорядкованих у 

блоки за ланцюговим принципом, отримав назву Blockchain 
(англ. block – блок, chain – ланцюг) [6].

Поняття «блокчейн» упроваджене тим самим анонімним 
Сатоші Накамото в 2008 р., а рік по тому ним же реалізована 
відповідна технологія в рамках цифрової валюти – біткоіна. 
Це стало першим успішним практичним вирішенням давньої 
інформаційної проблеми: як забезпечити довіру між сторонами 
до отриманої інформації без залучення зовнішніх гарантів – 
банків, посередників тощо. Якщо простіше, це спосіб для окре-
мої групи людей самостійно керувати своєрідною віртуальною 
«книгою обліку» і будувати відносини на взаємній довірі (при-
міром, відкритої інформації про стан рахунку), а не довіряти 
управління своїми грошима іншим.

А тепер уявіть, що один аркуш такої книги – це блок, а 
сама книга – ланцюжок аркушів-блоків: приблизно так і вигля-
дає технологія «блокчейн». Нові блоки завжди додаються 
виключно в кінець ланцюжка. Отже, кожен наступний блок 
залежить від попереднього.

Криптовалюта має низку переваг: 
1) операції з криптовалютою є повністю анонімними і кон-

фіденційними. Вся інформація про транзакції зашифрована в 
наборі символів, персональні дані не прив’язуються до гаманця 
криптовалюти; 

2) кожна одиниця криптовалюти має унікальний код і захи-
щена від підробки;

3) криптовалюта є децентралізованою, тобто не має центру 
управління, через що засновник цифрових грошей або будь-
який фінансовий інститут не може вплинути на її існування. 
Курс і операції цілком регулюються користувачами електро-
нних гаманців;

4) кожна одиниця криптовалюти не прив’язана до жодного 
з банків, що суттєво зменшує розмір комісії за здійснення опе-
рацій. Вартість комісії зазвичай є вартістю енергетичних ресур-
сів, затрачених на здійснення трансакції;

5) відсутність прив’язки до банків сприяє суттєвому змен-
шенню затрат часу на здійснення операцій із криптовалютою. 
Зазвичай підтвердження здійснення операцій із криптовалю-
тою приходить протягом декількох секунд;

6) операції здійснюються напряму між різними власни-
ками електронних гаманців, що сприяє підвищенню швидкості 
здійснення операцій та зменшенню комісії;

7) емісія більшості видів криптовалют має максимальний 
поріг, що викликано скінченністю всіх можливих комбінацій 
символів, що утворюють кожну нову одиницю криптовалюти. 
Це сприяє зменшенню невиправданої грошової маси в обігу та 
зниженню рівня інфляції [7].

Але деякі з переваг криптовалюти є одночасно й її недо-
ліками. Так, повні анонімність і конфіденційність трансакцій 
роблять можливим спекулювання валютою та використання 
її для злочинних операцій, таких як торгівля людьми, контра-
банда наркотиків, фінансування тероризму і т. д. Шахраї при-
думують щораз нові схеми «розводів», прив’язуючись до мод-
ного слова. Навіть на ОLX. UA можна знайти оголошення, де 
під виглядом біткоіна продавали сувенірні монети. Створюють 
навіть криптовалютні піраміди.

«Шахраї обіцяють стабільний заробіток, наприклад 30% 
на місяць. Насправді, жодна організація не може дати гарантії 
такого заробітку. Та недосвідчені люди, знаючи, що біткоін зро-
стає, вкладають кошти. Це ніби піраміда – шахраї виплачують 
гроші попереднім вкладникам за рахунок нових, а до біткоіна 
це не має жодного стосунку» [1].
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Проте криптоінвестори зауважують, що існує вже багато 
перспективних віртуальних валют, тому не варто зациклюва-
тися на чомусь одному. «Не варто вкладати все в один кошик – 
якщо є ресурси, можна спробувати розкладати їх по декількох 
криптовалютах. Адже навіть круті проекти можуть піти на дно. 
Наприклад, один із криптовалютних стартапів, який мав пер-
спективи, «пішов на дно» через сварку самих розробників. Це 
одразу ж відбилося на ціні ще не випущеного активу». 

За приблизними оцінками, 40% усіх угод укладаються на 
базі біржових bitcoin-майданчиків з українським корінням і 
15% усіх коштів за майнінг заробляють українці, які надають 
свої обчислювальні потужності під bitcoin (дата-центри як в 
Україні, так і за її межами).

У країні неспроста спостерігається велика концентрація 
bitcoin-фахівців. «Україна входить до п'ятірки лідерів за кількі-
стю й якістю навчання і підготовки ІТ-фахівців. Звідси й високі 
рейтинги за кількістю так званих біткойн-нодів («вузлів»)». За 
даними Bitcoin Foundation, Україна увійшла в топ-10 у світі за 
кількістю «вузлів» у всесвітній bitcoin-мережі (рис 1) [8].

На нашу думку, ускладненню шляху біткоіна до визнання 
на території України сприяють декілька причин: 

а) небажання законотворчих органів укладати нові і переро-
бляти діючі нормативні акти стосовно валютного регулювання 
і криптовалют у цілому;

б) страх перед тим, що масове використання криптовалюти 
поставить під сумнів ліквідність та авторитет гривні у цілому; 

в) у перспективі перехід до розрахунків із використанням 
криптовалют може сильно вдарити по банківській системі, 
оскільки банки не мають впливу на ринок криптовалюти; 

г) небажання відпускати у вільне плавання криптовалюту, 
оскільки український уряд звик контролювати більшість сфер 
діяльності суб’єктів господарювання, а ринок криптовалют діє 
централізовано і принципово не може бути підпорядкований 
якомусь конкретному органу; 

д) військові дії на території України змушують відмовитися 
від дозволу використання біткоіна та інших криптовалют у 

масовому масштабі, оскільки потужності, анонімність і конфі-
денційність криптовлют можуть бути використані для фінансу-
вання тероризму; 

е) владні органи відмовляються визнавати криптовалюту 
як власне валюту через те, що, по суті, їхня вартість не підкрі-
плена ні вартістю золота, ні товарною масою [9].

Враховуючи «незалежність» біткоіну від світових фінансо-
вих систем, ставлення до нього неоднозначне, а в багатьох кра-
їнах статус криптовалюти досі не визначений. Біткоін кваліфі-
кують як віртуальну валюту, грошовий сурогат, нематеріальну 
цінність, віртуальний товар тощо.

Наприклад, в Японії біткоін є законним платіжним засо-
бом із податком на його купівлю. У Китаї біткоін уважається 
віртуальним товаром, а не валютою, операції з біткоінами 
заборонені для банків, але дозволені для фізичних осіб. 
В Австралії біткоін розглядається як власність, а транзакції з 
ним – як бартер.

Навіть в одній країні різні державні установи, міністерства, 
суди можуть ставитися до криптовалюти по-різному. Так, у 
США біткоіни вважають лише віртуальною валютою, а став-
лення до криптовалюти залежить від штату. Водночас Комісія 
із цінних паперів і бірж США двічі відмовилася допускати біт-
коіни на біржу.

У лютому 2017 р. в Австрії відкрився перший у світі біткі-
он-банк, де встановлено спеціальні банкомати, які дають змогу 
обмінювати криптовалюту на євро, і навпаки. Подібні банко-
мати є і в Азії, наприклад у Сінгапурі [10].

Щодо нашої держави, то, за словами заступника глави 
Національного банку України Олега Чурія, криптовалюта біт-
коін на разі не має визначеного правового статусу. Це усклад-
нюється відсутністю консолідованого підходу до класифіка-
ції біткоіну та регулювання операцій із ним у світі. Втім, для 
вирішення цього питання Нацбанк «започаткував діалог» із 
Кабміном та низкою інших держустанов. Обговорювати крип-
товалюту планують на найближчому засіданні Ради з фінан-
сової стабільності.

 
Рис. 1. Кількість «вузлів» біткоїн у світі 
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Водночас у травні минулого року в Україні відкрили пер-
ший bitcoin-автомат. Автомат цифрової валюти розташований 
в одному з торговельних центрів Одеси і підтримує операції 
в обох напрямах: біткоін можна придбати за гривні, а також 
можна продати й отримати гривні на руки [11].

Українські чиновники вже розглядають криптовалюту як 
інвестиційний актив. Активізували діяльність у сфері крип-
товалют і правоохоронці: протягом останніх місяців відбу-
лося кілька гучних затримань. Зокрема, в інституті Патона в 
Києві виявили «ферму» з 200 комп’ютерами для генерування 
біткіонів. Майнерам інкримінують незаконне підключення до 
електромереж, фіктивне підприємництво, ухилення від сплати 
податків. Таким чином, незважаючи на відсутність чіткої регу-
лятивної політики, вже окреслюються певні «червоні лінії» для 
українських видобувачів криптовалюти.

Висновки. Отже, можна зробити висновок, що в Україні 
не всі люди розуміють поняття біткоіна і не готові довіряти та 
співпрацювати з криптовалютами, адже вони мають як пере-
ваги, так і недоліки. В Україні офіційно заборонено користу-
ватися біткоінами, та, незважаючи на це, українські ІТ-фахівці 
продовжують інвестувати в дану валюту. На нашу думку, ство-
рення необхідної правової бази стане першим кроком на шляху 
побудови прозорого і зрозумілого ринку криптовалют. Це спри-
ятиме просуванню інноваційних технологій і цифрової еконо-
міки як галузі знань в Україні. 
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Лизунова Е.Н., Харламова О.В., Сарбаш Л.Д. 
Сущность криптовалюты и ее прорыв в экономике

Аннотация. В статье определены сущность крипто-
валюты, риски и перспективы ее развития в Украине 
и в мире. Самой распространенной и самой дорогой 
криптовалютой является биткоин. Особенно важно про-
следить динамику развития украинского рынка элек-
тронных денег, поскольку это позволит выяснить неко-
торые особенности современного финансового сектора 
и связанные с ним другие социально-экономические 
показатели, а также необходимость определения право-
вого статуса криптовалюты в Украине.

Ключевые слова: криптовалюта, биткоин, курс, ва-
люта, блокчейн, майнинг, ИТ-специалисты, электрон-
ные деньги, платежное средство, инновация.

Lyzunova E.N., Sarbash L.D., Kharlamova O.V. 
The essence of cryptovolume and its breakthrough in 
the economy

Summary. The article defines the essence of cryptol-
ogy, risks and prospects for their development in Ukraine 
and in the world. The most common and most expensive 
cryptographic currency is bitcoin. It is especially im-
portant to trace the dynamics of the development of the 
Ukrainian market of electronic money, as this will allow 
to find out certain features of the modern financial sector 
and related other socio-economic indicators, as well as the 
urgent need to determine the legal status of cryptology in 
Ukraine.

Keywords: cryptovolume, bitcoin, exchange rate, cur-
rency, blockade, mining, IT specialists, electronic money, 
payment instrument, innovation.
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ФІНАНСОВА АРХІТЕКТУРА ПІДПРИЄМСТВА  
ЯК ОСНОВА ЙОГО ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація. У статті визначено сутність поняття «фі-
нансова архітектура підприємства», визначено взаємо-
зв’язок із поняттями «бізнес-архітектура», «корпора-
тивна архітектура». Обґрунтовано принципи побудови 
фінансової архітектури підприємства та її складові 
елементи як основи забезпечення фінансової безпеки 
підприємства. Представлено теоретичне підґрунтя клю-
чових елементів фінансової архітектури підприємства.

Ключові слова: фінансова архітектура підприєм-
ства, структура капіталу, корпоративне управління, фі-
нансова безпека підприємства. 

Постановка проблеми. В умовах перманентної нестабіль-
ності функціонування фінансового ринку як в Україні, так і в 
світі великого значення набуває забезпечення фінансової безпеки 
підприємств для захисту інтересів не лише його власників, а й 
інших стейкхолдерів: менеджерів, співробітників, контрагентів, 
банків та інших фінансових установ. Фінансова безпека підпри-
ємства безпосередньо пов’язана з формуванням його фінансової 
архітектури, оскільки остання визначає не лише суто фінансо-
вий складник діяльності підприємства, а й сформовану струк-
туру власності та узгодженість інтересів усіх стейкхолдерів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні про-
блематика фінансової архітектури переважно розглядається 
через призму глобальних фінансових процесів і в контексті 
світової фінансової архітектури. Водночас світова фінансова 
наука розглядає це питання на декількох рівнях: глобальному, 
регіональному, національному та мікрорівні (рівні окремо взя-
тої компанії). Серед науковців, праці яких присвячено дослі-
дженню світової фінансової архітектури, необхідно відзначити 
роботи іноземних науковців Г. Шиназі, Е. Трумана, Д. Бредлоу 
та вітчизняних науковців: С. Науменкової, О. Барановського, 
С. Міщенко, О. Грінько та ін. Слід підкреслити, що останнім 
часом широкого розповсюдження набувають дослідження у 
сфері корпоративної архітектури, яку ототожнюють із біз-
нес-архітектурою, в працях К. Дрогобицької, Л. Григорьєва, 
Д. Кудрявцева, С. Горелика, А. Пруднікова Т. Чеману, Ю. Ченга, 
Т. Жанга. Проблематику фінансової архітектури на рівні під-
приємств започаткував С. Маєрс, і для нашого дослідження ми 
використовуємо саме його концепцію. 

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Водночас необхідно зазначити, що дослідження фінан-
сової архітектури підприємства з погляду забезпечення фінан-
сової безпеки є досить фрагментарним, особливо в частині 
аналітичних досліджень. Але перш ніж проводити аналітичні 
дослідження, необхідно висвітлити теоретичні аспекти даного 
питання, у зв’язку з чим і проведене дане дослідження.

Мета статті полягає у дослідженні теоретичних засад 
формування фінансової архітектури підприємства для забезпе-
чення його фінансової безпеки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Як було зазна-
чено вище, з погляду фінансової безпеки великого значення 

набувають узгодженість інтересів стейкхолдерів та рішення 
щодо структури капіталу підприємства. Все це описується 
терміном «фінансова архітектура», який останнім часом все 
більш активно використовують у фінансовому менеджменті 
корпорацій разом із термінами «корпоративна архітектура», 
«інформаційна архітектура», «бізнес-архітектура» та «архітек-
тура підприємства». «Бізнес-архітектура» та «архітектура під-
приємства» досить часто ототожнюються, і ми погоджуємося із 
цією позицією. Сам термін «архітектура» (від лат. architektura, 
грец. Αρχιτεκτονικη – будівництво) – це одночасно наука і мис-
тецтво проектування будівель, а також власне система будівель 
та споруд, які формують просторове середовище для життя і 
діяльності людей відповідно до законів краси [1]. Водночас в 
останні роки він використовується не лише відносно будівниц-
тва, а й і до побудови різних систем, передусім інформаційних 
систем, системи бізнесу тощо. 

Під бізнес-архітектурою розуміють «загальний, як пра-
вило, схематичний опис діяльності організації з визначенням 
цілей, функцій, активних елементів, ключових процесів і спо-
собу їх взаємоузгодження в єдине ціле» [2]. Слід зазначити, що 
в роботах науковців зазначені вище терміни ототожнюються 
між собою та зводяться до думки, що «бізнес-архітектура», 
«корпоративна архітектура» та «інформаційна архітектура» є 
ідентичними. «Архітектура підприємства (корпоративна архі-
тектура) являє собою різносторонній опис (модель) усіх її клю-
чових складників, а також методів досягнення цілей організації 
за допомогою бізнес-процесів із використанням різних техно-
логій. Корпоративна архітектура включає у себе: 

– місію та стратегію підприємства, її цілі та завдання;
– бізнес-архітектуру (організаційна структура і функціо-

нальна модель фірми, яка описує необхідні бізнес-процеси);
– ІТ-архітектуру (програмні рішення та весь технологіч-

ний комплекс».
Найбільш систематизовано ці терміни розглядаються 

в роботі [3], зокрема автори зазначають, що термін «кор-
поративна архітектура» варто розглядати в двох аспектах: 
у першому аспекті корпоративна архітектура – це реально 
існуюча організація бізнесу, яка є специфічною для тієї чи 
іншої компанії, незважаючи на значні можливості типізації; 
у другому – корпоративна архітектура систематизує та дає 
фіксований опис бізнесу у вигляді корисних моделей, діа-
грам та функціональних коментарів з організації діяльності 
компанії». Автори ототожнюють поняття «корпоративна архі-
тектура» та «бізнес-модель» і зазначають, що «це загальна 
модель бізнесу, що визначає політику інвесторів, стратегії, 
продукти, технології, процеси, структури та інформаційну 
підтримку діяльності» і вважають інформаційну архітектуру 
підпорядкованою корпоративній. На нашу думку, це найбільш 
повний та системний підхід у даному питанні. Водночас 
необхідно зазначити, що в розрізі корпоративної архітектури 
термін «фінансова архітектура» є підпорядкованим, оскільки 
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стосується лише окремого, хоча й важливого сегменту в біз-
нес-моделі будь-якого підприємства. 

Термін «фінансова архітектура» відносно діяльності під-
приємств уперше було використано в роботі С. Маєрса, який 
відзначив, що «фінансова архітектура – це фінансовий дизайн 
бізнесу, що охоплює власність (концентровану або розпоро-
шену), організаційно-правову форму (публічні чи приватні), 
стимули, способи фінансування та розподіл ризиків між 
інвесторами» [4]. Він зазначив, що «фінансова архітектура» – 
поняття ширше, ніж корпоративний контроль та корпоративне 
управління, а також те, що необхідно зупинитися в пошуках 
просто оптимальної структури капіталу, яка сама по собі не є 
надто важливою. Крім того, автор у поясненні до назви своє 
роботи зазначає, що початкова назва для конференції, на якій 
обговорювалося, була «фінансова структура», при цьому інші 
учасники конференції використовували терміни «фінансовий 
дизайн» і «фінансова організація», що, по суті, комплексно 
відображено С. Маєрсом у його визначенні, наведеному вище. 

Слід підкреслити, що вперше цей термін почав використо-
вуватися у контексті світової/глобальної/міжнародної фінан-
сової архітектури. При цьому найбільш активно його почали 
використовувати після світової кризи 2008 р. При цьому одно-
значності в трактуванні цього терміну з макрофінансового 
погляду нині не існує. Найбільш розповсюдженими є три під-
ходи, відображені на рис. 2.

Водночас необхідно зазначити, що в даному контексті 
можна розглядати і термін «фінансова архітектура» на мікро-
рівні, оскільки в межах підприємства, а тим більше в межах 
потужної корпорації, існує своя фінансова стратегія, на основі 
якої розробляється фінансова політика підприємства, є свої 
внутрішні та зовнішні органи, що здійснюють фінансове 
управління та відповідають за фінансові результати діяльно-
сті та забезпечення фінансової безпеки, а також існує фінан-
совий механізм, який включає інструменти та методи здійс-
нення фінансової діяльності. На нашу думку, для мікрорівня 
також можна, видозмінивши, застосувати принципи світової 
фінансової архітектури, розроблені та прийняті міністрами 
фінансів G 7:

1. Необхідність зниження інформаційної асиметрії та під-
вищення прозорості на світовому фінансовому ринку. 

2. Застосування в країнах, що розвиваються, більш суворих 
регулятивних норм і методів. 

3. Використання кодексів поведінки і стандартів регулю-
вання для поліпшення взаємодії між країнами, а також між 
інвесторами та фінансовими посередниками, що діють по 
всьому світі. 

4. Попередження фінансових криз і боротьба з ними [10].
Стосовно першого принципу фінансової архітектури на 

рівні підприємства, то він передбачає зниження інформацій-
ної асиметрії між наявною інсайдерською та аутсайдерською 
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Рис. 1. Складові елементи фінансової архітектури підприємства (складено автором)

Рис. 2. Систематизація поглядів щодо терміну «світова фінансова архітектура» [5–9]
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фінансовою інформацією, яку надає менеджмент підприємства 
для фінансового ринку і, відповідно, підвищення транспа-
рентності діяльності компанії в частині інформації про влас-
ників підприємства, про стан корпоративного управління, про 
поточні та стратегічні рішення щодо розвитку підприємства.

Другий принцип автоматично перекладається через фінан-
сове законодавче регулювання на діяльність підприємств. Зро-
зуміло, що регулятивні норми та методи в розрізі світової фінан-
сової архітектури стосуються передусім діяльності фінансових 
установ – банківських та небанківських, а також функціонування 
фінансового ринку країни, але такі норми автоматично будуть 
переноситися на фінансову діяльність підприємств, яка пов’я-
зана з формуванням та використанням капіталу. Так, установ-
лення більш жорстких норм щодо капіталу банків та ризиків, які 
супроводжують їх діяльність, буде вимагати й уведення більш 
жорстких вимог щодо позичальників – юридичних осіб і відо-
бражатися у відсоткових ставках по наданих кредитах. Вимоги 
щодо лістингу компаній на фондовому ринку будуть вимагати 
формування високого рівня фінансової безпеки емітента. 

Третій принцип передбачає використання кодексів пове-
дінки і стандартів регулювання відносин, який із погляду функ-
ціонування підприємства є не менш важливим, оскільки для 
підприємства важливим є наявність корпоративного кодексу, 
внутрішніх стандартів, які регулюють відносини між різними 
групами стейкхолдерів та забезпечують формування умов про-
зорості фінансової діяльності. 

Четвертий принцип означає наявність на підприємстві сис-
теми фінансової безпеки, здатної своєчасно виявляти та погли-
нати зовнішні та внутрішні шоки.

Перераховані принципи чітко співвідносяться з розумінням 
фінансової архітектури підприємства та її складовими елемен-
тами, а саме: структурою капіталу підприємства, структурою 
власності та станом корпоративного управління.

Структура капіталу підприємства – це співвідношення 
власного капіталу та зобов’язань підприємства. На нашу думку, 

сама по собі структура капіталу надзвичайно важлива, оскільки 
відображає стан фінансової залежності/незалежності підпри-
ємства, але не менш важливими є базові характеристики, які 
відображають умови, на яких підприємство використовує свій 
капітал, йдеться передусім про вартість капіталу підприємства 
та фінансовий ризик, який створює сформована на підприєм-
стві структура капіталу. Оцінювання вартості капіталу прово-
диться на основі показників середньозваженої вартості капі-
талу, який ураховує всі зобов’язання, які повинні бути виконані 
перед власниками (акціонерами – через виплату дивідендів по 
акціям), кредиторами (банками – у разі використання банків-
ських кредитів, як довгострокових, так і короткострокових, 
як відсоток), а також інвесторами, які можуть придбати цінні 
папери, зокрема корпоративні облігації та ін., для отримання 
прибутку у вигляді відсотку. Фінансовий ризик формується на 
підприємстві, коли воно починає використовувати позиковий 
капітал. Цей ризик несуть передусім акціонери, оскільки саме 
вони найменш захищені з погляду повернення вкладеного капі-
талу, адже саме вони якщо не приймають рішення про викори-
стання позикових коштів для розвитку підприємства, то делегу-
ють ці повноваження своїм менеджерам. 

Великого значення для прийняття рішень щодо першого 
складника фінансової архітектури підприємства (структури 
капіталу) набуває й наявна структура власності, адже від того, 
наскільки сконцентрована чи, навпаки, розпорошена структура 
власників, залежать складність та швидкість прийняття рішень 
щодо прийняття фінансових ризиків, зумовлених необхідністю 
зміни структури капіталу. Це питання є особливо важливим 
в умовах, коли розглядається формування структури капіталу 
з погляду стратегії розвитку підприємства, розширення його 
діяльності та прийняття рішення щодо емісії цінних паперів, як 
пайових, так і боргових, а також залучення значних обсягів бан-
ківських кредитів, особливо довгострокових. Слід зазначити, що 
в Україні досить складно проводити аналіз структури власності 
підприємств, оскільки вона є досить мінливою та непрозорою.

Рис. 3. Теоретична база формування фінансової архітектури підприємства [11–17]
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Третій складник фінансової архітектури підприємства – 
стан корпоративного управління – аналізувати ще складніше, 
оскільки значна частина підприємств не надає інформацію 
щодо корпоративного управління на своїх офіційних web-сай-
тах. Як правило, більшість із них має наглядові ради, які 
складаються виключно з акціонерів підприємства. З’ясувати 
рівень їх незалежності досить складно, оскільки така інфор-
мація просто відсутня, тому висновки щодо стану корпора-
тивного управління вітчизняних підприємств об’єктивно зро-
бити досить складно. 

Слід зазначити, що світова фінансова наука має значні тео-
ретичні напрацювання в частині теорій, які обґрунтовують не 
лише формування оптимальної структури капіталу, а й взаємо-
зв’язку даної проблеми зі станом корпоративного управління. 
Схематично ці теорії подано на рис. 3.

Вказані теорії поділені досить умовно залежно від того, 
який фактор визначається основним під час прийняття 
рішення щодо формування та використання капіталу підпри-
ємства з позиції співвідношення двох елементів: власного 
капіталу та зобов’язань (позикового капіталу). Слід підкрес-
лити, що в зарубіжній практиці обидва елементи капіталу 
вважаються з погляду фінансового менеджменту зобов’язан-
нями, оскільки як перед акціонерами, так і перед кредиторами 
підприємство має зобов’язання у вигляді виплати дивідендів 
та відсотків, виходячи з розміру яких визначається, власне, і 
вартість капіталу. 

Водночас на практиці активно використовуються метод 
максимізації фінансових ризиків через використання ефекту 
фінансового левериджу, метод мінімізації середньозваженої 
вартості капіталу підприємства, метод EBIT/EPS (співвідно-
шення прибутку від операційної діяльності до прибутку на 
акцію) та його взаємозв’язок із фінансовим левериджем, який 
розглядається як співвідношення приросту прибутку на акцію 
до приросту операційного прибутку підприємства, а також 
метод загального левериджу (через мультиплікативний ефект 
взаємодії операційного та фінансового левериджу).

Висновки. Таким чином, дослідження фінансової архі-
тектури підприємства, встановлення її ключових елементів, а 
також систематизація теоретичної бази дадуть змогу в подаль-
ших дослідження проаналізувати стан фінансової архітектури 
вітчизняних підприємств у розрізі структури капіталу та кор-
поративного управління та їх взаємного впливу на формування 
фінансової безпеки.
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Малыш Д.А. Финансовая архитектура предпри-
ятия как основа его финансовой безопасности

Аннотация. В статье определена сущность поня-
тия «финансовая архитектура предприятия», опреде-
лена взаимосвязь с понятиями «бизнес-архитектура», 
«корпоративная архитектура». Обоснованы принципы 
построения финансовой архитектуры предприятия и ее 
составляющие элементы как основы обеспечения фи-
нансовой безопасности предприятия. Представлены те-
оретические основы ключевых элементов финансовой 
архитектуры предприятия.

Ключевые слова: финансовая архитектура пред-
приятия, структура капитала, корпоративное управле-
ние, финансовая безопасность предприятия.

Malysh D.O. The financial architecture of an 
enterprise as the basis of its financial security

Summary. The concept of the financial architecture of 
the enterprise are certain in the article. The principles and 
key elements of building the financial architecture of an en-
terprise are grounded. Theoretical base of key elements of 
the financial architecture of the enterprise is presented.

Keywords: financial architecture of the enterprise, cap-
ital structure, corporate governance, financial security of 
the enterprise.
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ФІНАНСОВА ВЗАЄМОДІЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА БАНКІВ  
ІЗ ДЕРЖАВНОЮ УЧАСТЮ В УКРАЇНІ

Анотація. У статті окреслено сутність та основ-
ні напрями фінансової взаємодії банків із державною 
участю та підприємств, її роль у соціально-економіч-
ному зростанні країни. Визначено основні переваги 
фінансової взаємодії з позицій банку та підприємства. 
Розглянуто критерії відбору банками підприємств для 
фінансової взаємодії. Проаналізовано ключові пробле-
ми банків із державним капіталом, що стають на заваді 
реалізації фінансового партнерства з підприємствами.

Ключові слова: банк, банк із державною участю, 
партнерство, фінансова взаємодія, підприємство.

Постановка проблеми. Останніми роками поруч із дослі-
дженнями загальносвітових тенденцій розвитку банківських 
систем країн світу все частіше увага приділяється вивченню 
специфіки функціонування банків із державним капіталом. 
Діяльність цих банків розглядається як розширена можливість 
впливу держави на функціонування банківської системи та 
соціально-економічного розвиток країни у цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання діяль-
ності банків із державною участю в Україні знайшло своє 
відображення у працях Л.О. Примостки [1], О.Д. Вовчак, 
Н.М. Шелудько, О.С. Деревко та інших учених. Досліджен-
ням питань партнерства та фінансової взаємодії держави, 
підприємств та банків займалися такі вчені, як О.В. Дзю-
блюк, Р.І. Лепак [2], С.В. Ведернікова [3], А. Шаперенков [4], 
К.В. Павлюк [5], С.М. Павлюк [5] тощо. Однак наукові напра-
цювання щодо фінансової взаємодії підприємств та банків із 
державною участю на разі відсутні. 

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Як банки з державною участю, так і підприємства, суспіль-
ство та держава у цілому одержують багато переваг від фінансової 
взаємодії (взаємовигідного партнерства) фінансово-кредитного та 
підприємницького секторів економіки. Інтереси даних суб’єктів 
багато в чому є спільними, оскільки фінансово-кредитні установи 
здійснюють розрахунково-касове обслуговування як державних 
установ та органів влади, так і підприємств, а також надають залу-
чені кошти для здійснення кредитування реального сектору еко-
номіки та фінансування соціально-значимих державних проектів 
тощо. Саме тому проблема ефективної взаємодії та узгодження 
інтересів банків із державною участю та підприємств набуває 
особливої актуальності в сучасних умовах України.

Мета статті полягає у висвітленні особливостей фінан-
сової взаємодії банків із державною участю та підприємств в 
Україні, а також переваг фінансової взаємодії з позицій банку 
та підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. На даному 
етапі розвитку економіки України пошук шляхів ефективної 
та взаємовигідної фінансової співпраці банків та підприємств 
є вирішальним для розвитку реального сектору економіки. 
Роль банків із державною участю як агентів уряду в реалізації 

соціально-економічної політики держави є досить важливою 
за сучасних складних економічних умов та зростаючих загроз 
фінансово-економічній безпеці держави, зокрема з боку банків 
з іноземним капіталом (російських банківських установ). 

Так, сучасний стан розвитку банківської системи України 
характеризується нестабільною динамікою з декількох при-
чин. Передусім не відбулося повного відновлення після кризи 
та фінансової нестабільності 2008–2009 рр., а в 2014 р. перед 
банками вже постали виклики нової кризи, яким необхідно 
було протистояти. Крім того, відбулися глибокий економічний 
спад, стрімка девальвація гривні, геополітичні зміни та вихід 
із ринку багатьох іноземних інвесторів, що значно й зумовило 
вилучення коштів населення з банків, погіршення якості кре-
дитного портфелю, підвищення кількості неплатоспроможних 
банків (упродовж 2014–2017 рр. в Україні були віднесені до 
категорії неплатоспроможних 92 банки).

Загальну ситуацію у банківській системі України можна 
представити за допомогою аналізу таких показників (табл. 1).

З табл. 1 видно, що починаючи з 2015 р. немає однозначної 
тенденції щодо значення активів, власного капіталу та зобов’я-
зань банків. Так, свідченням нестабільної ситуації у банків-
ській системі України є той факт, що активи за проаналізований 
період зросли всього на 2,6 млрд. грн., власний капітал зни-
зився на 23,9 млрд. грн., зобов’язання зросли на 26,5 млрд. грн.

При цьому впродовж 2016–2017 рр. значно підвищилися 
темпи зростання власного капіталу банків України (із 70% 
станом на 01.01.2016 до 136,3% станом на 01.10.2017), на тлі 
зменшення темпів зростання зобов’язань банків (із 98,4% ста-
ном на 01.01.2016 до 98,2% станом на 01.10.2017). Також за цей 
період відбулося підвищення темпів зростання активів із 95,3% 
до 101,9%.

Окрему увагу слід приділити зовнішнім факторам впливу 
на економіку України. Так, за 11 місяців 2017 р. зовнішні 
ризики для фінансової стабільності в Україні у цілому знизи-
лися, а політична невизначеність у розвинутих країнах світу 
знизилася разом із геополітичними загрозами для України. 
Свідченням динамічного зростання світової економіки є той 
факт, що МВФ прогнозує прискорення зростання глобального 
ВВП з 3,1% у 2016 р. до 3,5% у 2017 р. та 3,6% у 2018 р. [7]. 
Відповідно, й обсяги світової торгівлі зростуть, а ризики для 
фінансової стабільності у світі знизяться. 

Щодо України, то підтвердженням позитивних змін в еко-
номіці є той факт, що в 2017 р. інтерес іноземних інвесторів 
відновлюється. Однак на заваді стають як повільні темпи 
структурних реформ, так і проблеми із захистом прав власно-
сті та інтересів інвесторів. Окрім того, низька прозорість та 
здебільшого негативна кредитна історія підприємств, адміні-
стративні обмеження на валютному ринку, запроваджені Наці-
ональним банком України, унеможливлюють ефективну роботу 
з іноземними інвесторами.
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Таблиця 1 
Основні показники діяльності банків України за 2014–2017 рр.

Показник 01.01. 2014 01.01. 2015 01.01. 2016 01.01. 2017 01.10. 2017
Активи (млрд. грн.) 1278,1 1316,9 1254,4 1256,3 1280,7
Власний капітал (млрд. грн.) 192,6 148,0 103,7 123,8 168,7
Зобов’язання (млрд. грн.) 1085,5 1168,8 1150,7 1132,5 1112,0
Темп зростання активів, % - 103 95,3 100,2 101,9
Темп зростання власного капіталу, % - 76,8 70 119,4 136,3
Темп зростання зобов’язань, % - 107,7 98,4 98,5 98,2

Джерело: складено автором на основі [6]

Таблиця 2 
Динаміка прибутковості банків з державною участю за 2016–2017 рр. (тис. грн.)

Банк 01.01.2016 01.01.2017 01.07.2017
АТ «Укрексімбанк» -14 132 383 -956 667 736 194
АТ «ОЩАДБАНК» -12 273 078 464 085 306 044
ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» 216 121 -164 471 701 -2 908 013
АБ «УКРГАЗБАНК» 259 672 288 995 64 514
Укр. банк реконструкції та розвитку 570 -3 145 -4 523
ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» -28 886 2 091 432
ПАТ «Держзембанк» 7 643 - -
Усього по банках з державною участю -26 166 463 -164 676 342 -1 805 352

Джерело: складено автором на основі [6]

Для вирішення вказаних проблем як один із напрямів вва-
жаємо за доцільне розвивати взаємовигідні партнерські відно-
сини між банками з державним капіталом та бізнесом, інвес-
торами, адже саме банки з державною участю орієнтовані на 
виконання функцій фінансового агенту уряду, реалізацію соці-
альних програм, досягнення цілей соціально-економічного 
розвитку, вони користуються високою довірою у населення й 
є невід’ємним структурним складником банківського сектору 
економіки [1].

На нашу думку, під фінансовою взаємодією банків із дер-
жавною участю та підприємств слід розуміти довготривалі вза-
ємовигідні партнерські відносини даних економічних суб’єктів, 
побудовані на засадах рівноправності, відкритості та прозоро-
сті фінансової інформації для додержання інтересів партнерів 
та забезпечення соціально-економічного розвитку держави.

Слід відзначити, що партнерства сприяють розвитку рин-
кових відносин, приватної ініціативи і приватного підприєм-
ництва. Розвиток партнерств являє собою переосмислення 
взаємовідносин держави і приватного сектора, нові види орга-
нізації діяльності, нові механізми регулювання [5].

Важливими з погляду відновлення економічного зростання 
в Україні та ролі у цьому банківського сектору є приріст ВВП 
на 2,4% за підсумками ІІ кварталу 2017 р. [7], відновлення при-
бутковості діяльності більшості банків із державною участю 
(табл. 2), а також поступове відновлення кредитування, хоча 
здебільшого лише фізичних осіб.

Як видно з табл. 2, за проаналізований період рівень 
прибутковості банків із державною участю значно поліп-
шився, хоча й не досяг докризового рівня. Так, якщо станом 
на 01.01.2016 прибуток одержали лише АБ «УКРГАЗБАНК», 
«Український банк реконструкції та розвитку» та ПАТ «Дер-
жзембанк» (прибутковість діяльності ПАТ «КБ «ПриватБанк» 
не враховували, оскільки банк ще не було націоналізовано), 
то за підсумками шести місяців 2017 р. вже переважна біль-
шість банків із державним капіталом одержала прибуток, роз-

мір якого становив 1,1 млрд. грн., що на 352 млн. грн. більше, 
ніж фінансовий результат за підсумками 2016 р. Найприбут-
ковішими виявилися АТ «Укрексімбанк» та АТ «Ощадбанк» 
(736 млн. грн. та 306 млн. грн. відповідно), нижчі показники 
мають АБ «УКРГАЗБАНК» та ПАТ «Розрахунковий центр» – 
їх прибуток становить 64 млн. грн. та 432 тис. грн. відповідно. 
Однак загальний фінансовий результат по даній групі бан-
ків від’ємний і становить близько -1,8 млрд. грн. (станом на 
01.07.2017), що передусім пов’язано зі збитковістю діяльності 
ПАТ «КБ «ПриватБанк» (- 2,9 млрд. грн.).

Щодо ситуації у підприємницькому секторі економіки, 
то, як зазначається у Звіті про фінансову стабільність Націо-
нального банку України, у 2017 р. триває відновлення плато-
спроможності реального сектору. Компанії більшості галузей 
збільшили операційну прибутковість та нормалізували завдяки 
цьому боргове навантаження. Підприємства отримують достат-
ній прибуток, щоб вчасно обслуговувати кредити. У першому 
півріччі сукупний операційний прибуток українських компа-
ній збільшився на 52%, до 178 млрд. грн., чистий прибуток – у 
5,7 рази, до 137 млрд. грн. Зростання прибутків підвищує пла-
тоспроможність підприємств – позичальників банків. Винят-
ком є металургія та будівництво. У першому півріччі 2017 р. 
металургійна галузь отримала операційний збиток через збит-
ковість компаній із виробничими потужностями на непідкон-
трольних Україні територіях [8].

Таким чином, упродовж 2017 р. фінансовий стан підпри-
ємств реального сектору економіки значно поліпшився, що 
сприяє покращенню фінансової взаємодії банків та підпри-
ємств, а також активізації кредитування загалом. 

Співпраця між банками, підприємствами реального сектору 
економіки та державою має бути побудована з урахуванням 
інтересів усіх сторін та їх рівності у відносинах. Узагальню-
ючи погляди вчених [2–5], можемо виділити основні переваги 
фінансової взаємодії для банків із державною участю та під-
приємницького сектора економіки (рис. 1).



206

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

Однією з основних переваг фінансової взаємодії банків із 
державною участю та підприємницького сектору для останніх 
є можливість реалізації капіталомістких проектів. Тобто для 
підприємств, які потребують розширення виробництва, стає 
можливим залучення довгострокових кредитно-інвестиційних 
ресурсів на більш вигідних умовах (знижені відсоткові ставки, 
гнучкі графіки платежів). Також підприємства отримують еко-
номію на комісійних платежах, оскільки банки здійснювати-
муть їх комплексне обслуговування (розрахунково-касові опе-
рації, депозитні та кредитні операції, консультативні послуги 
тощо). Крім того, підприємствам відкривається можливість для 
розширення ринків збуту своєї продукції, зокрема за рахунок 
надання відстрочки платежу. 

Таким чином, у межах партнерства перед банком постає 
завдання переорієнтуватися з короткострокового кредитування 
підприємства-партнера на різноманітні види та форми надання 
довгострокових позик, поширення практики надання цільових 
кредитів на довгострокове фінансування інвестиційних про-
грам, лізингового, проектного фінансування тощо [2].

Які ж переваги від фінансової взаємодії отримують банки 
з державним капіталом? Передусім банківські установи мають 
змогу розширити клієнтську базу та встановити довгострокові 
партнерські відносини з підприємницьким сектором завдяки 
їх комплексному обслуговуванню, що не обмежується лише 
кредитуванням, а також завдяки залученню на обслуговування 
постачальників та покупців підприємств-партнерів. По-друге, 
банки мають змогу поліпшити свій кредитно-інвестиційний 
потенціал (додаткові грошові надходження на депозитні та 
поточні рахунки підприємств-партнерів). По-третє, довгостро-
кова фінансова взаємодія сприяє зниженню кредитного ризику 
та ризику неповернення виданих кредитів, оскільки банки 
мають можливість, контролюючи грошові потоки підпри-
ємств-партнерів завдяки комплексному обслуговуванню, зазда-
легідь упевнитися в їх добропорядності та платоспроможності.

Продовжуючи дослідження підходів до фінансової взає-
модії, необхідно відповісти на такі питання: як банки обира-
тимуть підприємства для фінансової взаємодії з ними? яким 

підприємствам віддаватимуть пере-
вагу? Вважаємо за доцільне вико-
ристовувати підхід, запропонований 
А. Шаперенковим, дотримуючись 
якого спочатку підприємства необ-
хідно класифікувати на великий біз-
нес та малі (середні) підприємства, а 
далі застосовувати такі критерії [4]:

– для великих компа-
ній – випуск конкурентоспромож-
ної на світових ринках продукції, 
здатність генерувати великі обсяги 
позитивних грошових потоків, наяв-
ність великого майнового комплексу, 
транспарентність для кредиторів та 
інвесторів;

– для малих і середніх підпри-
ємств – наявність стабільного вну-
трішнього ринку збуту, позитивної 
кредитної історії і бездоганної репу-
тації, підтримка з боку держави, 
регіональних і муніципальних орга-
нів влади, здатність адаптуватися до 
потреб ринку.

Слід відзначити, що представлений перелік вимог до 
вибору підприємств-партнерів може змінюватися, оскільки 
в останні роки банки почали більш детально та жорстко оці-
нювати потенційних підприємців-позичальників. Так, від під-
приємств вимагається повністю розкрити структуру власності, 
подати якісно підготовлену фінансову звітність. Окрім того, 
значно підвищилися вимоги до ліквідності застави. 

Результатами партнерства з банком мають бути розви-
ток підприємства, розширення виробництва та збуту, впрова-
дження новітніх технологій та інновацій, що призводять до 
подальшого зростання потреби підприємства у банківських 
послугах (як їх обсягів, так і нових видів), що певним чином 
відобразиться й на рості основних показників діяльності банку 
та зміцнення його позицій на ринку [2]. 

У дослідженні обґрунтовано, що саме банки з державною 
участю мають найбільші перспективи щодо здійснення фінан-
сової взаємодії з підприємницьким сектором, адже інтереси цих 
банків є взаємоузгодженими із суспільством як основним їх клі-
єнтом. На нашу думку, саме дані фінансово-кредитні установи 
не зацікавлені в отриманні прибутку будь-якою ціною (напри-
клад, за рахунок завищення відсоткових ставок за кредитними 
операціями та заниження за депозитними операціями, що вкрай 
негативно впливає на підприємницький сектор), не будуть ухи-
лятися від сплати податків та здійснювати ризикову діяльність 
(адже ризикують залученими фінансовими ресурсами клієнтів, 
а збитки банків із державною участю перекладаються на дер-
жаву), не виводитимуть валютні ресурси за кордон, не підрива-
тимуть розвиток окремих секторів економіки для розвитку біз-
нес-груп пов’язаних осіб (наприклад, шляхом копіювання ідей 
прибуткового бізнесу, поглинання конкурентів) тощо.

При цьому формування ефективної фінансової взаємодії 
банків і підприємств безпосередньо залежить, насамперед, від 
мобілізації внутрішніх резервів самих банків [3]: 

– залучення коштів клієнтів на тривалі терміни; 
– використання ефективних комплексних фінансових 

інструментів, спрямованих на зниження рівня кредитної ставки 
для позичальника;

 

Переваги фінансової взаємодії підприємств та банків із державною участю 

Для підприємств 

Зниження вартості кредитно-
інвестиційних ресурсів 

Гнучкість виплати платежів за 
кредитами 

Прискорення реалізації 
капіталомістких проектів 

Розширення ринків збуту 
продукції підприємства 

Комплексне обслуговування в 
одному банку 

Для банків із державною участю 

Розширення клієнтської бази 

Зниження кредитного ризику та 
ризику неповернення кредиту 

Збільшення кредитно-інвестиційного 
потенціалу банку 

Посилення партнерських стосунків із 
клієнтами 

Розрахунково-касове та комплексне 
обслуговування клієнтів 

Рис. 1. Переваги фінансової взаємодії підприємств та банків із державною участю
Джерело: складено автором 
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– удосконалення методів оцінки ефективності інвестицій 
та аналізу кредитоспроможності підприємств, інвестування 
економічно привабливих проектів для отримання максималь-
ного мультиплікативного ефекту від обмежених за обсягами 
кредитних вкладень тощо.

Саме тому складнощі, що постають перед банками з 
державною участю, є вирішальними як для повноцінного 
функціонування вітчизняного банківського сектору, так і для 
налагодження фінансової взаємодії даних банків та підпри-
ємств. Як свідчать дані, оприлюднені Національним банком 
України, найбільша концентрація обсягів проблемних акти-
вів саме у банків із державною участю (рівень проблемності 
кредитів сягає 60%) [7]. Для банків із державною участю це 
питання стоїть напрочуд гостро через те, що докапіталіза-
ція даних банків здійснюється за рахунок державних коштів. 
Упродовж двох останніх років із державного бюджету на 
докапіталізацію банків із державною участю вже було витра-
чено близько 36 млрд. грн. (не враховуючи ПАТ «КБ «При-
ватБанк»).

Зазвичай прийнято вважати, що проблеми непрацюючих 
кредитів у банків із державною участю пов’язані із сумнівною 
якістю кредитних рішень, украй низькою операційною ефек-
тивністю даних банків, відсутністю чітких бізнес-моделей 
та ефективного корпоративного управління. Це частково так, 
адже більша частина непрацюючих кредитів АТ «Ощадбанк» 
та АТ «Укрексімбанк» припадає саме на великі бізнес-групи 
(наближені до бізнес-інтересів політичних діячів), на кредиту-
ванні яких упродовж довгого періоду часу й зосереджувалися 
дані банки. Крім того, проблема непрацюючих кредитів стала 
ще більш гострою через екзогенні для банків фактори, а саме: 
втрата територій та позичальників на цих територіях, військові 
дії та втрати в результаті цих дій.

Таким чином, пошук шляхів та методів вирішення питання 
з непрацюючими кредитами для банків із державною участю 
є вкрай актуальним. Кінцевою метою для банків із державною 
участю є створення ефективної системи роботи з проблем-
ними кредитами для максимально можливого повернення 
проблемних кредитів та недопущення негативних тенденцій 
у майбутньому.

Слід відзначити, що питання проблемних кредитів стосу-
ється не лише банків, адже через значні ризики неповернення 
позик процентна ставка для всіх позичальників є вищою. Дані 
тенденції є характерними у зв’язку з тим, що ризик неповер-
нення позик закладається у ціну кредиту для всіх без винятку 
позичальників, що спричинило майже повну відсутність креди-
тування юридичних осіб останнім часом.

Як свідчать дані Національного банку України, за останні 
півроку значного приросту проблемних кредитів у реальному 
секторі не зафіксовано. Найменші частки проблемних креди-
тів – у легкій промисловості, енергетиці, транспорті та сіль-
ському господарстві, найбільші зумовлені переважно креди-
тами докризових часів – у будівництві, добувній та хімічній 
промисловості. Високу частку непрацюючих кредитів у мета-
лургії визначає заборгованість одного з великих виробників 
труб та окремих компаній, що розташовані на непідконтроль-
ній Україні території. Водночас більшість металургійних 
підприємств не має проблем з обслуговуванням банківських 
кредитів [8].

Висновки. Таким чином, фінансова взаємодія банків із 
державною участю та підприємств має велике значення для 
досягнення цілей соціально-економічного розвитку країни, а 

збереження оптимальної частки державного капіталу у банків-
ському секторі економіки (за умови вирішення питання з про-
блемними кредитами) забезпечить установлення раціональних 
пропорцій між розвитком фінансово-кредитного та реального 
секторів економіки. Обґрунтування механізму фінансової вза-
ємодії банків із державним капіталом та підприємств потребує 
подальшого дослідження. 
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Огородник В.В. Финансовое взаимодействие 
предприятий и банков с государственным участием 
в Украине

Аннотация. В статье обозначены сущность и основ-
ные направления финансового взаимодействия банков с 
государственным участием и предприятий, его роль в 
социально-экономическом росте страны. Определены 
основные преимущества финансового взаимодействия 
с позиций банка и предприятия. Рассмотрены критерии 
отбора банками предприятий для финансового взаи-
модействия. Проанализированы ключевые проблемы 
банков с государственным капиталом, которые препят-
ствуют реализации финансового партнерства с пред-
приятиями.

Ключевые слова: банк, банк с государственным 
участием, партнерство, финансовое взаимодействие, 
предприятие.

Ohorodnyk V.V. Financial Interaction of Enterprises 
and Banks with State Share in Ukraine

Summary. The article highlights the essence of finan-
cial interaction between the enterprise and the bank with 
state share, concentrating on the role of the interaction in 
socio-economic growth of the country. Apart from this, ad-
vantages of financial interaction from the viewpoint of the 
bank and the enterprise are determined; the criteria of the 
enterprise selection for financial interaction are considered. 
In addition, the article outlines key issues which banks with 
state share have blocking financial partnership between the 
bank and the enterprise.

Keywords: bank, bank with state share, partnership, fi-
nancial interaction, enterprise.
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ У ЗВІТНОСТІ 
ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА П(С)БО ТА МСФЗ

Анотація. Стаття присвячена дослідженню мето-
дичних аспектів формування у звітності інформації про 
фінансові результати за П(С)БО та МСФЗ. Висвітлено 
порядок визнання, оцінки та відображення у звітності 
витрат і доходів за національними та міжнародними 
стандартами. Надано коротку характеристику МСФЗ 
(IFRS) 15 «Виручка за договорами з клієнтами», що 
вступає в силу 1 січня 2018 р. та вводить єдину модель 
визнання виручки. Розглянуто формати і підходи до 
складання та подання Звітів про фінансові результати 
(Звітів про сукупні доходи), що використовуються в на-
ціональній та зарубіжній облікових системах.

Ключові слова: фінансовий результат, доходи, ви-
трати, облік, фінансова звітність, звіт про фінансові ре-
зультати (звіт про сукупний дохід) міжнародні стандар-
ти фінансової звітності (МСФЗ).

Постановка проблеми. Вітчизняне законодавство у сфері 
бухгалтерського обліку та звітності зазнає постійних змін задля 
забезпечення відповідності європейським нормам. Так, нещо-
давно прийняті зміни до Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» [1], що вступають у 
силу 1 січня 2018р., торкнулися таких важливих аспектів:

– введення нових категорій («підприємства, що мають 
суспільний інтерес», «таксономія фінансової звітності», «звіт 
про управління» тощо);

– розширення кола суб’єктів господарювання, що мають 
вести облік та складати фінансову звітність відповідно до Між-
народних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ);

– визначення критеріїв віднесення підприємств до мікро-
підприємств, малих, середніх та великих підприємств, які від-
повідають прийнятій у ЄС практиці;

– обов’язковість електронного формату подачі звітності;
– підвищення вимог до кадрового забезпечення ведення 

обліку тощо.
На нашу думку, важливим є розуміння не тільки обліковими 

працівниками, але й керівниками підприємств ключових вимог 
МСФЗ щодо формування інформації про фінансові результати 
діяльності, адже відмінності в підходах до складу фінансових 
звітів можуть ускладнювати інтерпретацію інформації та впли-
нути на прийняття управлінських рішень в умовах подальшої 
інтеграції України у світовий економічний простір.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливий вне-
сок у розгляд питання доцільності формування фінансової звіт-
ності підприємств, зокрема звіту про фінансові результати, від-
повідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, 
у різні періоди робили М. Білуха, Ф. Бутинець, М. Войнаренко, 
С. Голов, Г. Кірейцев, М. Кужельний, Н. Малюга, Є. Мних, 

А. Озеран, В. Сопко, Л. Сук Н. Ткаченко, В. Швець та інші 
науковці. Концептуальні основи міжнародної системи обліку 
та звітності досліджували також зарубіжні вчені, зокрема Дж. 
Вейгант, Я. Вільямс, Х. Гернон, Х. Грюнінг, Ж. Дішар, Б. Нідлз, 
Я. Соколов, О. Соловйова, Т. Уорфілд, Л. Чайковська, О. Чипу-
ренко. Проте тема дослідження не втрачає своєї актуальності і 
сьогодні через розширення сфери застосування МСФЗ та під-
вищення вимог до розкриття фінансової звітності в порядку 
доступу до публічної інформації.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Незважаючи на багатоаспектність проведених дослі-
джень щодо трансформації національного бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності відповідно до потреб ринко-
вої економіки та міжнародних стандартів, окремі теоретичні, 
нормативно-правові, організаційні, практичні та інші аспекти 
формування фінансової звітності залишаються недостатньо 
вивченими і неузгодженими, ускладнюють обґрунтування та 
прийняття управлінських рішень. Отже, виникає об’єктивна 
потреба в подальшому поглибленні теоретичних досліджень 
і методологічних розробок, спрямованих на удосконалення 
практики складання й адаптацію до міжнародних стандартів 
національної фінансової звітності, забезпечення її адекватності 
вимогам користувачів.

Мета статті полягає в дослідженні та порівнянні методич-
них аспектів обліку та розкриття у фінансовій звітності інфор-
мації про фінансові результати діяльності підприємств згідно 
з вимогами П(С)БО та МСФЗ в умовах євроінтеграційних 
перетворень в Україні. Для досягнення мети поставлені такі 
завдання:

– порівняти методичні засади обліку витрат і доходів за 
національними та міжнародними стандартами;

– розглянути вітчизняні та зарубіжні методики форму-
вання Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 
дохід).

Виклад основного матеріалу дослідження. Форму-
вання фінансового результату діяльності підприємств регла-
ментується декількома національними стандартами обліку, 
основними серед яких є НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінан-
сової звітності» [2], П(С)БО 15 «Дохід», П(С)БО 16 «Витрати», 
П(С)БО 17 «Податок на прибуток». У міжнародній практиці 
відображення доходів, витрат і фінансових результатів регулю-
ється МСБО (IAS) 1 «Подання фінансових звітів», МСБО (IAS) 
18 «Дохід», Концептуальною основою фінансової звітності [3]. 
Крім того, з 1 січня 2018 р. вступить у силу принципово новий 
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клієнтами», який 
замінить МСБО (IAS) 18 «Дохід» та галузевий МСБО (IAS) 
11 «Будівельні контракти». Окремого загального міжнародного 
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стандарту щодо обліку та відображення у звітності витрат (як в 
Україні П(С)БО 16) не існує.

Порівнюючи порядок визнання, оцінки та відображення у 
звітності витрат і доходів за національними та міжнародними 
стандартами, можемо виділити такі основні критерії, як регла-
ментуючі стандарти, визначення термінів, визнання і класифі-
кація. Узагальнена порівняльна характеристика обліку доходів 
та витрат за П(С)БО та МСФЗ представлена в табл. 1.

Як видно, з табл. 1, національні та міжнародні стандарти 
мають багато спільного щодо питань визначення та визнання 
доходів та витрат, проте питання класифікації витрат і доходів 
у МСФЗ віднесено до питань професійного судження бухгалте-
рів, тобто підприємства виокремлюють певні статті доходів та 
витрат на свій власний розсуд, виходячи з досвіду, доречності, 
суттєвості та найбільш кращого і повного розкриття інформації 
про свою діяльність.

Українська облікова система історично є більш консерва-
тивною, вирізняється жорстким нормативно-правовим регулю-
ванням, а також значним впливом податкового законодавства 
на облікові правила. На нашу думку, це є суттєвим недоліком; 
з одного боку, це наче має на меті зниження ризиків мані-
пулювання звітною інформацією, унеможливлює її спотво-
рення, а з іншого боку, жорсткі рамки розкриття інформації не 
дають можливості розкрити у звітності специфіку діяльності 
(зокрема, галузеву) конкретного підприємства [6].

Щодо нового МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з 
клієнтами», то він має багато особливостей. Його розробка 
тривала більше 10 років і мала на меті наближення МСФЗ, 
що розробляються Радою з Міжнародних стандартів, та 
Загальноприйнятих стандартів обліку США (GAAP). Це є 

також важливим кроком до гармонізації світових облікових 
систем, тому що під час виходу компаній на американські 
ринки або для залучення американських інвесторів необ-
хідно було трансформувати звітність за стандартами GAAP. 
Саме виручка є найбільш важливою складовою сукупного 
доходу, її величину та склад перш за все оцінюють користу-
вачі звітності.

Так, у МСФЗ (IFRS) 15 представлена нова єдина для різних 
типів операцій п’ятиступінчаста модель визнання доходів від 
контрактів з клієнтами:

1) визнання відповідного договору;
2) визнання окремих зобов’язань щодо виконання дого-

вору;
3) визначення ціни операції;
4) розподіл ціни операції;
5) визнання виручки в момент виконання або за ступенем 

виконання зобов’язань за договором [3].
На відміну від нині чинних МСФЗ, момент визнання 

виручки згідно з МСФЗ 15 залежить не від переходу ризиків та 
вигід, а від переходу контролю. При цьому перехід вигід і ризи-
ків є одним, але не єдиним критерієм переходу контролю до 
покупця. Позитивним моментом є наявність у МСФЗ 15 вели-
кої кількості детальних пояснень щодо особливостей визнання 
виручки в різних галузях, а також під час здійснення різних 
операцій.

Усі підприємства України, зокрема ті, що за законодавством 
повинні обов’язково застосовувати МСФЗ, використовують 
регламентовані форми звітів, тільки роблять помітку, що звіт-
ність складена за МСФЗ. Тоді як МСФЗ не містять жорстко рег-
ламентованих вимог до форм фінансових звітів, зокрема Звіту 

Таблиця 1
Облік та відображення у звітності доходів і витрат за П(С)БО та МСФЗ: порівняльна характеристика

Критерій Доходи Витрати
П(С)БО МСФЗ П(С)БО МСФЗ

Регламентуючі 
стандарти

НП(С)БО 1, П(С)БО 15 МСБО(IAS)18; з 1 січня 
2018 р. МСФЗ(IFRS)15

П(С)БО 16 та П(С)БО 
щодо обліку окремих 
об’єктів

Немає загального стандарту, 
тільки МСБО щодо обліку 
окремих об’єктів

Визначення Збільшення економічних 
вигод у вигляді 
надходження активів або 
зменшення зобов’язань, 
які приводять до 
зростання власного 
капіталу (за винятком 
його зростання за рахунок 
внесків власників).

Збільшення економічних 
вигід протягом облікового 
періоду у вигляді 
надходження чи збільшення 
корисності активів або 
у вигляді зменшення 
зобов’язань, результатом 
чого є збільшення власного 
капіталу (за винятком 
збільшення, пов’язаного з 
внесками учасників).

Зменшення економічних 
вигод у вигляді вибуття 
активів або збільшення 
зобов’язань, які приводять 
до зменшення власного 
капіталу (за винятком його 
зменшення за рахунок 
його вилучення або 
розподілення власниками).

Зменшення економічних 
вигід протягом облікового 
періоду у вигляді вибуття 
чи амортизації активів 
або у вигляді виникнення 
зобов’язань, результатом 
чого є зменшення власного 
капіталу (за винятком 
зменшення через виплати 
учасникам).

Визнання Під час збільшення 
активу або зменшення 
зобов’язання, що 
зумовлює зростання 
власного капіталу за 
умови, що оцінка доходу 
може бути достовірно 
визначена.

Визнання доходу 
відбувається одночасно 
з визнанням збільшення 
активів або зменшення 
зобов’язань.

Під час або зменшення 
активів, або збільшення 
зобов’язань, що приводить 
до зменшення власного 
капіталу підприємства 
за умови, що ці витрати 
можуть бути достовірно 
оцінені.

Визнання витрат 
відбувається одночасно 
з визнанням збільшення 
зобов’язань або зменшення 
активів.

Класифікація Визначена з поділом 
на доходи операційної, 
фінансової та іншої 
діяльності.

Доходи від звичайної 
діяльності; прибуток від 
інших операцій.

Визначена з поділом за 
функціями та елементами 
витрат.

Витрати звичайної 
діяльності; збитки 
нереалізовані.

Джерело: складено авторами на підставі [3; 4; 5]
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про фінансові результати. У багатьох зарубіжних країнах при-
йнято називати цей звіт Звітом про прибутки та збитки (Profit 
& Loss Statement), американські компанії його називають Зві-
том про прибуток (Income Statement, Statement of earnings, or 
Statement of operations), при цьому цікавим є той факт, що у 
Європі для позначення прибутку використовують слово “profit”, 
а в США – “income”. Тоді як у термінології МСФЗ “income” за 
економічною сутністю означає «дохід» [7].

У вітчизняних стандартах до 2013 р. було окреме П(С)
БО 3 «Звіт про фінансові результати», яке розкривало мето-
дологічні аспекти формування та представлення інформації 
про доходи, витрати і фінансовий результат. У 2013 р. з при-
йняттям НП(С)БО 1 втратили чинність П(С)БО 1-5, а форма 
Звіту про фінансові результати зазнала певних змін. Так, у 
Звіт про фінансові результати був доданий окремий розділ ІІ 
«Сукупний дохід», і звіт отримав ще одну назву, а саме Звіт 
про сукупний дохід.

Сьогодні Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 
дохід) складається з чотирьох розділів:

1) фінансові результати;
2) сукупний дохід;
3) елементи операційних витрат;
4) розрахунок прибутковості акцій.
Якщо раніше (за відсутності розділу про сукупний дохід) в 

основу визначення прибутку був покладений підхід «доходи – 
витрати = прибуток», то з введенням поняття сукупного доходу 
(в США – ще з 1997 р., у МСФЗ – з 2009 р., а у НП(С)БО – з 
2013 р.) впроваджено новий бухгалтерський підхід, за яким, 
окрім чистого прибутку, необхідно наводити більш широкий 
за змістом показник, а саме сукупний дохід. Згідно з МСБО 
1 загальний сукупний дохід – це зміни у власному капіталі про-
тягом періоду внаслідок операцій та інших подій, крім тих змін, 
що виникли внаслідок операцій з власниками, які діють згідно 
зі своїми повноваженнями [3]. Цей показник доходу включає 
всі компоненти «прибутків і збитків» та іншого сукупного 
доходу. Інший сукупний дохід містить статті доходів і витрат, 
які не підлягають визнанню у прибутках чи збитках, а саме:

– зміни від переоцінок (дооцінок і уцінок) необоротних 
активів;

– зміни від переоцінок (дооцінок і уцінок) фінансових 
інструментів;

– накопичені курсові різниці (що виникають внаслідок 
перерахунку звітності закордонної діяльності за П(С)БО 21 або 
МСБО (IAS) 21);

– частка іншого сукупного доходу асоційованих та спіль-
них підприємств [8].

Тобто у розділі ІІ Звіту про фінансові результати зазнача-
ються сукупно зміни власного капіталу, що не пов’язані з фор-
муванням чистого прибутку у І розділі Звіту, а стаття «Сукуп-
ний дохід» – це сума чистого фінансового результату (прибутку 
чи збитку) та іншого сукупного доходу. Таким чином, пред-
ставлення інших сукупних доходів надає користувачам більш 
детальну інформацію про операції та події, що привели до 
зміни величини власного капіталу підприємства, дає змогу оці-
нити їх значущість та вплив на загальний прибуток чи збиток 
компанії.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) в 
міжнародній практиці може бути складений з використанням 
одного з двох підходів:

1) витрати і доходи представляють у Звіті за їх функціо-
нальним призначенням (виручка, собівартість, адміністративні 

витрати, витрати на збут, інші доходи та витрати операційної 
діяльності тощо);

2) витрати представляють у Звіті за їх елементами чи 
характером (матеріали, заробітна плата, амортизація, тран-
спортні витрати, витрати на рекламу тощо).

За МСФЗ підприємства мають право самостійно вибирати 
підхід, виходячи з професійного судження про найбільш точне 
розкриття інформації про складові фінансових результатів. Як 
правило, перший підхід є більш поширеним, а другий вико-
ристовують невеликі підприємства, які не мають потреби роз-
поділяти операційні витрати за їх функціями [9].

Відповідно до НП(С)БО 1 вітчизняний формат Звіту про 
фінансові результати поєднує у собі 2 вищезгадані підходи: у 
І розділі доходи та витрати послідовно наводять за їх функці-
ями, а у ІІІ розділі необхідно розкрити інформацію про витрати 
за елементами.

Вивчення зарубіжного досвіду показало, що досліджува-
ний звіт може мати різні формати:

– горизонтальний (доходи і витрати групуються окремо);
– вертикальний (доходи і витрати представляються послі-

довно) [10].
Найбільш поширеним форматом є вертикальний, тому що 

він дає змогу на шляху до визначення чистого фінансового 
результату визначати проміжні показники, такі як валовий при-
буток, результат до оподаткування, що також є корисними для 
аналізу.

Відповідно до МСФЗ фінансова звітність повинна подава-
тися щорічно, при цьому порядок підготовки та подання про-
міжної фінансової звітності врегульований окремим МСБО 
(IAS) 34 «Проміжна фінансова звітність» (його аналогу у 
вітчизняній системі не існує). Цікавим є той факт, що МСБО 
(IAS) 1 не вимагає, щоб фінансовий рік співпадав з календар-
ним, а також не забороняє практику складання річної звітності 
за 52 тижні. Це обумовлене тим, що в багатьох зарубіжних краї-
нах звітний рік починається для компаній з місяця або кварталу 
їх створення та реєстрації. До речі, такий підхід є зручним для 
аудиторських компаній та контролюючих органів, оскільки дає 
змогу більш-менш рівномірно розподілити навантаження про-
тягом календарного року.

Висновки. Реформування системи національних стан-
дартів обліку орієнтоване на загальноприйняті стандарти, а 
саме МСФЗ. Це є позитивною тенденцією, адже застосування 
МСФЗ є ефективним інструментом забезпечення правдиво-
сті, прозорості та неупередженості інформації про діяльність 
суб’єктів господарювання. Незважаючи на те, що в основу 
П(С)БО покладені основні положення МСФЗ, вони мають як 
спільні, так і відмінні риси.

Перспективами подальших досліджень є розгляд питань 
практичного застосування нового МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка 
за договорами з клієнтами» в національній і міжнародній прак-
тиці та їх порівняння.
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Бондаренко Н.М., Таран В.В. Методические 
аспекты формирования в отчетности информации о 
финансовых результатах по П(С)БУ и МСФО

Аннотация. Статья посвящена исследованию мето-
дических аспектов формирования в отчетности инфор-
мации о финансовых результатах по П(С)БУ и МСФО. 
Освещен порядок признания, оценки и отражения в от-
четности расходов и доходов по национальным и меж-

дународным стандартам. Предоставлена краткая харак-
теристика МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с 
клиентами», который вступает в силу 1 января 2018 г. 
и вводит единую модель признания выручки. Рассмо-
трены форматы и подходы к составлению и представ-
лению Отчетов о финансовых результатах (Отчетов о 
совокупных доходах), используемых в национальной и 
зарубежной учетных системах.

Ключевые слова: финансовый результат, доходы, 
расходы, учет, финансовая отчетность, отчет о финан-
совых результатах (отчет о совокупном доходе), между-
народные стандарты финансовой отчетности (МСФО).

Bondarenko N.M., Taran V.V. Methodological 
aspects of formation in the reporting of information 
on financial results according to national accounting 
standards and IFRS

Summary. The article is devoted to the study of method-
ical aspects of the formation in the reporting of information 
on financial results under national accounting standards and 
IFRS. The procedure for the recognition, assessment and 
reporting of expenses and revenues according to national 
and international standards is highlighted. Provided a brief 
description of IFRS 15 “Revenue from contracts with cus-
tomers, effective from 01.01.2018 and introduces a single 
revenue recognition model. The formats and approaches to 
the compilation and presentation of profit and loss reports 
(aggregate income reports) used in national and foreign ac-
counting systems are considered.

Keywords: financial result, income, expenses, account-
ing, financial statements, statement of financial results 
(statement of comprehensive income) International Finan-
cial Reporting Standards (IFRS).
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КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ 
ЕФЕКТИВНОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО АУТСОРСИНГУ

Анотація. У статті обґрунтовано необхідність оцін-
ки ефективності і доцільності бухгалтерського аутсор-
сингу і проведено компаративний аналіз наявних підхо-
дів до методики проведення такої оцінки. Акцентовано 
увагу на тому, що наявні методи такої оцінки можна 
умовно об’єднати у дві групи: схематичні (матричні) та 
розрахунково-економічні.

Ключові слова: аутсорсинг, бухгалтерський аут-
сорсинг, матриця аутсорсингу, ефективність аутсор-
сингу, оцінка.

Постановка проблеми. Швидкий розвиток інформаційних 
мереж, широка доступність до сучасних комп’ютерних техно-
логій, глобалізація, зростаюча диверсифікація бізнесу, усклад-
нення бізнес-процесів та інші фактори кардинально впливають 
на організацію роботи підприємства та, відповідно, диктують 
необхідність пошуку й упровадження ефективних методів і 
форм управління його діяльністю, у т. ч. способів організації 
роботи підрозділів. За таких умов, ураховуючи реалії сьогодення 
та потребу підприємств в якісних послугах професійних фахів-
ців за мінімальних витрат, актуальним напрямом адаптації під-
приємств до мінливого ринкового середовища під час посилення 
конкуренції, підвищеного комерційного ризику та виникнення 
кризових ситуацій в економіці країни є застосування аутсор-
сингу як способу управління, що сприяє оптимізації витрат. 

Разом із тим слід зауважити, що в сучасних умовах госпо-
дарювання для нормального функціонування будь-якої ланки 
управління необхідно, щоб учасники могли оперативно та 
обґрунтовано приймати управлінські рішення, правильність 
та своєчасність яких ґрунтується на використанні достовірної 
та якісної інформації щодо всіх напрямів діяльності суб’єк-
тів господарювання. При цьому основним джерелом такого 
інформаційного забезпечення є дані бухгалтерського обліку. 
Відповідно, прийняття ефективних та обґрунтованих рішень 
потребує правильної організації бухгалтерського обліку на під-
приємстві, що актуалізує питання доцільності та ефективності 
ведення обліку на умовах аутсорсингу. 

Фахівці провідних країн світу зазначають, що викори-
стання аутсорсингових операцій дає можливість на 30% зни-
зити витрати в процесі господарської діяльності й тим самим 
збільшити дохідність. Однак на вітчизняному ринку аутсор-
сингова діяльність недостатньо розвинута. Основною причи-
ною цього є необізнаність менеджерів у питаннях переходу до 
нового способу ведення бізнесу (з використанням аутсорсингу) 
та оцінювання його ефективності [1, с. 82–83].

У розвиток зазначеного А.Н. Шеянова звертає увагу на те, 
що «головним перешкоджаючим фактором розвитку аутсор-
сингу є відсутність фінансових моделей розрахунку ефектив-
ності. Нерідко рішення про виділення активів зі складу ком-
панії керівники приймають без необхідного обґрунтування» 
[2, с. 12].

Наведене вище переконує про необхідність вивчення та 
систематизації наявних методів оцінки ефективності застосу-
вання бухгалтерського аутсорсингу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аутсорсинг 
широко застосовується в зарубіжній практиці ведення біз-
несу, про що свідчать численні наукові праці Ж.-Л. Бра-
вара, С. Клементса, Дж. Кроса, Р. Моргана, Т. Фрідмана, 
Дж. Хейвуда, Р. Чапмена та ін. Щодо оцінки ефективності 
застосування аутсорсингу, то це питання піднімалося у пра-
цях таких зарубіжних та вітчизняних науковців, як: Б.О. Ані-
кін, А.В. Боговіз, Ю.М. Грибова, Є.В. Давидкін, О.В. Дідух, 
Т.М. Дубровська, Ю.А. Желінський, М.В. Зеленський, 
А.Г. Ісавін, О.В. Крупа, А.Х. Курбанов, О.М. Малютіна, 
І.І. Махумутов, О.І. Микало, Н.К. Мойсеєва, І.О. Москвіна, 
І.А. Муртазін, І.С. Мухіна, В.А. Плотніков, І.С. Попов, 
І.Л. Руда, Л.С. Скакун, І.І. Фархутдінов, Д.В. Хлєбніков, 
Л.Т. Хугаєва, Н.М Шмиголь та ін. Авторами приділяється 
значна увага доцільності та ефективності використання 
аутсорсингу в цілому, проте одностайного вирішення так і 
не надано. Крім того, недостатньо уваги приділено розро-
бленню методики оцінки ефективності саме бухгалтерського 
аутсорсингу. Зазначені обставини визначають доцільність 
здійснення компаративного аналізу наукових підходів до 
оцінки бухгалтерського аутсорсингу.

Мета статті полягає в узагальненні та систематизації нау-
кових підходів до оцінки ефективності аутсорсингу, у т. ч. бух-
галтерського, для виявлення найбільш оптимальних.

Виклад основного матеріалу дослідження. «Концепція 
аутсорсингу зводиться до трьох основних принципів: перший – 
кожен повинен займатися своєю справою і мати можливість 
сконцентруватися тільки на ній; другий – рішення супутніх 
завдань потрібно доручити тому, хто справиться з ними краще; 
третій – такий розподіл роботи заощаджує кошти замовника і 
приносить дохід виконавцю» [3].

Загалом, як підкреслює О.В. Дідух, «така форма співп-
раці, як аутсорсинг, дає можливість зосередитися на вико-
нанні стратегічно важливих функцій організації, уникнути 
додаткових витрат і збільшити прибутковість завдяки змен-
шенню кількості виконуваних функцій, скороченню штату 
співробітників, оптимізації організаційної структури і сис-
теми управління, а отже, підвищити конкурентоспроможність 
підприємства на ринку» [1, с. 82].

«Ключовим критерієм для прийняття рішення про передачу 
тієї чи іншої функції на аутсорсинг виступає оцінка ефектив-
ності використання даного інструменту. Така оцінка повинна 
проводитися з урахуванням індивідуальних особливостей 
кожного підприємства і включати в себе не лише розрахунок 
явної економії (за рахунок скорочення споживання ресурсів), а 
й урахування прихованої економії, яка пов’язана, перш за все, зі 
скороченням кількості об’єктів управління та контролю. Пози-
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тивний ефект може виражатися як у вигляді безпосередньої 
економії ресурсів на виконання тієї чи іншої функції, так і в 
підвищенні якості їх виконання» [4, с. 14–16]. 

Разом із тим Л.Т. Хугаєва наголошує, що «під час розра-
хунків економічної ефективності аутсорсингу повинна бути 
забезпечена умова «рівності дій сторін», яка передбачає: вра-
хування всіх прямих супутніх вигід та втрат усіх учасників 
аутсорсингових процесів, а також якісних змін у суміжних 
сферах діяльності; аналіз витрат і результатів у різні періоди 
часу та у зв’язку із цим їхнє приведення до єдиної точки від-
ліку часу; оцінка витрат і результатів аутсорсингу за весь тер-
мін його застосування; облік ризику та невизначеностей, що 
утворюються в процесі аутсорсингу під час розрахунку показ-
ників ефективності; багатоваріантність методів розрахунку 
витрат і результатів на всіх етапах життєвого циклу аутсор-
сингу» [5, с. 96–97].

Нині існує досить значна кількість як зарубіжних, так і 
вітчизняних праць, в яких запропоновано різні моделі та 
методи обґрунтування доцільності застосування аутсорсингу 
в цілому, що насамперед пов’язано з різними підходами до 
оцінки ефективності та різноманіттям видів аутсорсингу, для 
кожного з яких може бути запропоновано індивідуальний роз-
рахунок.

Загалом сучасні методи оцінки доцільності застосування 
аутсорсингу та його ефективності можна умовно об’єднати у 
дві групи: схематичні та розрахунково-економічні. Схематичні 
методи пов’язані з використанням матриць (моделей), алгорит-
мів та графіків і, насамперед, спрямовані на визначення необ-
хідності та доцільності передачі того чи іншого бізнес-процесу 
(діяльності, функції) на аутсорсинг. Використання матричного 
методу для оцінки ефективності використання аутсорсингу 
досить детально охарактеризовано у працях таких дослідників, 
як Б.О. Анікін та І.Л. Руда [6]; Ю.М. Грібова та А.В. Боговіз [7]; 
А.Г. Ісавін та І.І. Фархутдінов [8]; А.Х. Курбанов [3]; І.І. Маху-
мутов та І.А. Муртазін [9]; О.І. Микало [10]; Є.В. Митрофа-
нова [11]; Н.К. Мойсеєва, О.М. Малютіна та І.О. Москвіна [12]; 
І.С. Мухіна [13]; Л.С. Скакун [14]; І.С. Попов [15]; Д.В. Хлєб-
ніков [16]. Переважаючою є думка, що такий підхід є простим 
для розуміння та відносно ефективним для використання. 
Також до переваг таких методів відносять наявність заданої 
сукупності прийняття рішень. Матриці аутсорсингу переважно 
призначені для прийняття рішення: «виготовляти» чи «купу-
вати». При цьому основною відмінністю наявних матриць є 
критерії оцінки бізнес-процесів (функцій). 

Компаративний аналіз наукових праць за даною тематикою 
дав змогу виокремити такі матриці аутсорсингу:

1. Модель аутсорсингу Pricewarehouse Coopers [8; 9]. При-
йняття рішення щодо використання аутсорсингу базується на 
використанні двох факторів: конкурентоспроможності опе-
рацій (значення: конкурентна, неконкурентоспроможна) та 
її стратегічної значимості (значення: стратегічна, нестрате-
гічна). Поєднання цих факторів у матриці дає чотири варіанти 
рішення щодо передачі бізнес-процесу на сторону: залишити 
все як є; реорганізація; обговорення (подальший аналіз) та аут-
сорсинг (рис. 1).

2. Модель McKinsey [13]. Суть моделі полягає у тому, що на 
деякому полі відкладаються дві осі координат: Х – залучення 
до технологічного ланцюга створення цінностей для споживача 
(ступінь залучення оцінюється експертами) та Y – рентабель-
ність непрофільних активів (дохідність оцінюється з погялду 
чистих витрат та внеску в прибуток компанії). На неї повинні 

бути рознесені у вигляді точок бізнес-одиниці (підрозділи).
3. Модель BCG (Boston Consulting Group). Вона охоплює 

п’ять ключових елементів: 1) стратегічний вплив (чи буде 
створена стратегічна та конкурентна перевага); 2) фінансовий 
вплив (чи є можливість знизити витрати); 3) бізнес-вплив (чи 
є можливість підвищення якості, отримання доступу до нових 
навиків та технологій); 4) бізнес-ризики (які існують ризики 
під час використання аутсорсингу: стратегічні, ризики країни, 
репутаційні, операційні); 5) можливість здійснення (якими 
є доступність необхідних послуг, стабільність ринку аутсор-
сингу, наявність юридичних обмежень) [11, с. 25; 15, с. 139].

4. Матриця аутсорингу Д.В. Хлєбнікова [16] – результат 
поєднання і розвитку двох інструментів: кращих показників із 
двофакторного аналізу від McKinsey і Pricewarehouse Coopers 
та матриці BСG, яка характеризує вплив на бізнес-портфель 
двох факторів зростання – обсягів продажу і частки ринку.

У рамках даної матриці задано два виміри (фактори): 
«стратегічна важливість» та «якість компетенцій/робіт/резуль-
татів порівняно з конкурентами та ринком взагалі». Об’єкт 
дослідження, який може бути як окремим виробництвом, так 
і підрозділом, видом робіт, конкретним спеціалістом (як носій 
певної компетенції), розмежовується по дев’яти основних ква-
дратах матриці 3х3 (рис. 2).

Як бачимо, у ситуації, коли виконувана робота має низьку 
стратегічну важливість та гіршу якість реалізації порівняно з 
ринком (поля 7 і 8), автор методики однозначно пропонує вико-
ристовувати аутсорсинг. 

5. Модель IBS [11, с. 25; 13, с. 111; 9, с. 144]. Рішення при-
ймається з використанням матриці, запропонованої консультан-
том компанії Є.В. Митрофановою. В основі цієї матриці лежать 
два параметри: фінансовий (по осі Х відкладається відношення 
вартості послуг усередині до вартості аналогічної послуги на 
ринку за рівнями) та якісна характеристика (вісь Y – оцінка в 
бальному еквіваленті за рівнями) (рис. 3).

Дана матриця передбачає чотири варіанти вирішення: аут-
сорсинг (відмова від послуг власних підрозділів і придбання їх 
на ринку); розвиток (удосконалення бізнес-функцій у бік підви-
щення якості послуги або зниження її собівартості); розвиток 
або аутсорсинг (варіант, за якого можливі обидва рішення, що 
залежать від політики компанії щодо бізнес-функції) та виді-
лення бізнес-функції в окремий бізнес для отримання доходу, 
оскільки вона є конкурентоспроможною.

На думку Є.В. Митрофанової, «для прийняття обґрунтова-
ного рішення про передачу функції на аутсорсинг необхідно 
визначити її тип, розрахувати вартісні й якісні параметри і 
порівняти з аналогічними параметрами послуг, що пропону-
ються на вільному ринку. При цьому якщо на аутсорсинг пере-
дається функція «Бухгалтерський облік», то для порівняння як 
фінансовий показник можна використовувати вартість однієї 
години роботи фахівця, а як якісний – кількість ліцензованих 
фахівців у компанії, наявність спеціальних автоматизованих 
систем обробки інформації, нарікань із боку податкових орга-
нів» [11, с. 28–29].

 

Тип операцій Стратегічна 
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Необхідно обговорити 

АУТСОРСИНГ 

Конкурентна  
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Рис. 1. Модель Pricewarehouse Coopers [8, с. 17; 9, с. 151]
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6. Матриця аутсорсингу Б.О. Анікіна та І.Л. Рудої 
[6; 9]. Для виявлення бізнес-процесів, які доцільно 
передати на аутсорсинг, використовується матриця 
«рівень стратегічної важливості компетенцій – якість 
компетенцій» (рис. 4). 

До першої групи входять процеси, які без будь-
яких обмежень можуть бути передані на сторону; до 
другої – процеси, розвиток яких у майбутньому може 
забезпечити компанії конкурентні переваги, проте на 
даний момент вони не мають великого значення для 
основної діяльності; до третьої – процеси, які є уні-
кальними для цієї компанії і становлять головну від-
мінність від конкурентів (вони повинні залишатися 
всередині компанії, а залучення зовнішніх виконав-
ців є ризиковим для її конкурентоспроможності); до 
четвертої – зрілі бізнес-процеси, по яких подальший 
розвиток власних компетенцій уже не може прине-
сти компанії стратегічних переваг, а також процеси, 
що мають неповні компетенції або процеси, від яких 
компанія не може відмовитися повністю через соці-
ально-політичні фактори, проте компенсувати цей 
недолік можна використанням часткового аутсор-
сингу. Для груп 1, 2 і 4 науковці пропонують аналізу-
вати економічну ефективність аутсорсингу на основі 
доданої вартості.

7. Матриця Н.К. Мойсеєвої, О.М. Малютиної 
та І.О. Москвіної. Матриця будується на основі 
двох факторів: стратегічної важливості і рівня ком-
петентності. Стратегічна важливість визначається 
кількістю ключових факторів успіху, на які впливає 
бізнес-процес. Рівень компетентності знаходиться 
на основі експертного методу і має чотири варіанти 
рішень: А – високий рівень, B – середній рівень, 
С – низький рівень, D – незадовільний рівень. Біз-
нес-процеси, які потрапили до зони високого рівня 
перетворень, підлягають більш детальному аналізу. 
Стратегічна значимість передачі бізнес-процесу на 
аутсорсинг визначається за таких умов: процес не 
входить у сферу ключових компетенцій компанії – 
3 бали; вимоги до якості виконання не такі високі – 
2 бали; високий рівень стандартизації – 2 бали; мала 
взаємозалежність функцій, наявність сумісності 
IT-системи – 1 бал; є можливість поліпшити стано-
вище на ринку за рахунок передачі бізнес-процесу на 
аутсорсинг – 1 бал. Після підсумовування балів при-
ймається рішення про доцільність аутсорсингу. Потім 
для прийняття остаточного рішення про доцільність 
аутсорсингу проводиться аналіз бізнес-процесу за 
основними критеріями: якість виконання; вартісний 
характер; часу; право виконання [9; 12].

8. Матриця А.Х. Курбанова [3]. У моделі вико-
ристовуються два фактори: по осі Х – індекс доціль-
ності аутсорсингу/інсорсингу, а по осі У – рівень 
ефективності системи (рис. 5).

Показник «індекс доцільності аутсорсингу/інсор-
сингу» є інтегральним показником, який включає 
вартісні й якісні критерії процесу. Причому найме-
нування таких критеріїв може змінюватися залежно 
від типу досліджуваного процесу. Матриця містить чотири 
поля: 1 – прийняття рішення про аутсорсинг є обов’язковою 
умовою подальшого розвитку компанії для підвищення ефек-

тивності системи і поліпшення показників виконання окремих 
забезпечувальних функцій; 3 – прийняття рішення про інсор-
синг, оскільки виконання функцій своїми силами вже забезпе-
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чує високий рівень їх якості та ефективності даної системи у 
цілому; 2 – рівень ефективності системи вище середнього рівня, 
проте якість виконання окремих функцій не досягає рівня, що 
визначається відповідними документами, тому необхідним 
є порівняння двох альтернативних варіантів аутсорсингу та 
інсорсингу за показником індексу їх доцільності; 4 – здійсню-
ється зіставлення двох альтернативних варіантів за показником 
рівня ефективності (функції передаються на аутсорсинг, якщо 
це не призведе до зменшення індексу доцільності аутсорсингу/
інсорсингу і водночас підвищить рівень ефективності сис-
теми). Тобто ситуації, які виникають у полях 2 і 4, потребують 
більш детального аналізу.

9. Матриця доцільності виробничого аутсорсингу А.Г. Ісав-
ніна та І.І. Фархутдінова [8]. Дана матриця формується на 
основі двох факторів: вісь У – стратегічна важливість за рів-
нями (низька/висока), а вісь Х – рентабельність продажу за 
рівнями (низька/висока). Відповідно, координатний простір 
матриці розподілено на чотири поля: m21 – аутсорсинг (компо-
ненти передаються на аутсорсинг через їх низьку стратегічну 
значимість та рентабельність; m12 – інсорсинг (компоненти 
мають високу стратегічну значимість і рентабельність, тому 
залишаються всередині підприємства); m11 – підвищення рен-
табельності компонентів (компоненти мають високу страте-
гічну значимість для підприємства, але низьку рентабельність, 
тому доцільно провести оптимізацію конструкцій даних компо-
нентів або технологічного процесу); m22 – компоненти можуть 
як залишатися всередині підприємства, так і передаватися в 
аутсорсинг залежно від політики підприємства.

Для визначення стратегічної важливості того чи іншого 
компонента продукту авторами запропоновано основні крите-
рії оцінки, рівні балів та їх значення (табл. 1).

За даною таблицею для кожного компонента визначається 
середнє арифметичне значення балів, яке й показує середній 
рівень стратегічної важливості компонента для підприємства.

10. Багатокритеріальна матриця аутсорсингу «можливо-
сті – загрози» [10]. Запропонована українським науковцем 
О.І. Микало матриця ґрунтується на визначенні двох комп-
лексних критеріїв: «можливостей» та «загроз» (табл. 2), що 
охоплюють чотири групи показників, які відображають як зов-
нішні, так і внутрішні чинники (табл. 3)

Приведення усіх показників та індикаторів до єдиної 
системи вагових значень здійснюється за дев’ятибальною 
шкалою, запропонованою Т. Сааті [17], після чого визна-
чається індекс узгодженості суджень, який для узгодженої 
матриці не перевищує значення 0,1. При цьому для визна-

чення вагових коефіцієнтів використовується лише принцип 
попарних порівнянь.

Розроблена О.І. Микало методика сприяє «зменшенню 
впливу недоліків, притаманних усім матричним методам, які 
передбачають похибку дискретизації, не дають змоги виявити 
латентні оцінки та оцінити велику кількість критеріїв (не від-
повідає правилу Дж. Міллера 7+2), а також характеризуються 
явищем компенсації через пряме оцінювання з використанням 
адитивних операторів. Відповідно, для розрахунку вагових 
коефіцієнтів критеріїв запропоновано використовувати метод 
попарних порівнянь за аналогією з методом аналізу ієрархій 
Т. Сааті – однією з найпоширеніших моделей ухвалення бага-
токритеріальних рішень, який дає змогу зрозумілим і раціо-
нальним способом структурувати складну проблему ухвалення 
рішень у вигляді ієрархії, порівняти і виконати кількісне оціню-
вання альтернативних варіантів рішення» [10]. 

Загалом дослідження наявних «матриць аутсорсингу» 
показало, що вони вирізняються високою наочністю, легкістю 
сприйняття та є досить затребуваним методом, проте суттєвими 
недоліками таких матриць є їх двофакторність, а також висо-
кий рівень суб’єктивності під час вибору та визначення рівня 
впливу критеріїв оцінки. Крім того, матричний метод не завжди 
дає змогу врахувати специфіку галузі й отримати однозначний 
висновок щодо необхідності і доцільності аутсорсингу.

Зазначене свідчить про те, що прийняття рішення щодо 
доцільності застосування аутсорсингу, у т. ч. бухгалтерського, 
повинне супроводжуватися обґрунтуванням його економічної 
ефективності або розрахунком економічного ефекту від упро-
вадження даного організаційного інструменту.

Недоліки «матриць аутсорсингу» можна компенсувати 
застосуванням розрахунково-економічних методів, які перед-
бачають оцінку економічного ефекту та економічної ефектив-
ності на основі використання певних математичних розрахун-
ків, зокрема шляхом аналізу відповідних витрат замовника і 
постачальника аутсорсингових послуг; оцінки результату від 
виконання певних бізнес-процесів власними силами та на умо-
вах аутсорсингу; порівняння доходів і витрат до та після впро-
вадження аутсорсингу, а також розрахунку комплексного (інте-
грального) показника ефективності.

Дослідження розрахунково-економічних методик обґрунту-
вання аутсорсингу показало, що переважно оцінка його ефек-
тивності зводиться до зіставлення власних витрат і витрат на 
аутсорсинг [ 6; 14; 18; 19; 20]. 

Зокрема, Н.М. Шмиголь стверджує, що економічна ефек-
тивність використання аутсорсингу забезпечується лише тоді, 

Рис. 5. Матриця доцільності аутсорсингу А.Х. Курбанова [3]
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якщо повні витрати виробника на залучення аутсорсингу не 
перевищують його витрат на реалізацію цього бізнес-процесу 
власними силами. Якщо ж така умова не виконується, то біз-
нес-процес краще виконувати власними силами [20, c. 194]. 

Б.О. Анікін та І.Л. Руда [6] пропонують для оцінки влас-
них витрат використовувати лише ті витрати, які зникають під 
час використання аутсорсингу. Якщо витрати власного вироб-
ництва менші за витрати на придбання послуг аутсорсера, то 
використання аутсорсингу економічно обґрунтовано, в іншому 
разі – недоцільно, тому що не призведе до скорочення витрат.

Поряд із цим для обґрунтування доцільності застосування 
аутсорсингу багатьма дослідниками і практиками використо-
вується класичний підхід до оцінки ефективності, який перед-
бачає співвідношення між ефектом і понесеними витратами 
(використаними ресурсами) в різних формах.

Проф. П. Мастіков зазначає, що економічний ефект «є еко-
номією робочого часу і природних ресурсів, яка виникає під 
час виробництва продуктів у результаті проведення певних 

заходів» [21, с. 9]. Суттю поняття «економічний ефект» для 
рацпропозиції є «економія», що знаходиться в його основі [22].

У довідковій літературі під економічним ефектом розумі-
ють «результат економічної діяльності, який зазвичай вимірю-
ється різницею між грошовим доходом від діяльності та гро-
шовими витратами для його отримання» [23, с. 862; 24, с. 397].

З огляду на зазначене та враховуючи специфіку ведення бух-
галтерського обліку, вважаємо, що економічний ефект від викори-
стання бухгалтерського аутсорсингу буде виражатися в економії 
витрат, отриманої від залучення зовнішніх виконавців для ведення 
бухгалтерського обліку та розрахованої як різниця між витратами 
на ведення бухгалтерського обліку власними силами та витратами 
на ведення бухгалтерського обліку зовнішнім суб’єктом.

Продовжуючи далі розгляд питання, слід указати, що низка 
науковців пропонує оцінювати ефективність аутсорсингу шля-
хом визначення узагальнених показників ефективності вироб-
ничо-господарської діяльності підприємства до і після його 
впровадження [1; 5; 25].

Таблиця 1
Критерії оцінки стратегічної важливості компонентів продукту за А.Г. Ісавніним та І.І. Фархутдіновим [8, с. 18]
Критерій стратегічної 

важливості
Бали

Низький бал (В1=1) Середній бал (В2=2) Високий бал (В3=3)
Важливість для бренду Компонент здійснює слабкий 

вплив на бренд
Компонент здійснює середній 
вплив на бренд

Компонент здійснює сильний 
вплив на бренд

Перспективи на майбутнє Компонент виготовлятиметься 
менше 5 років

Компонент виготовлятиметься 
від 6 до 14 років

Компонент виготовлятиметься 
більше 15 років

Ринок аутсорсерів Кількість аутсорсерів більше 8 Кількість аутсорсерів від 3 до 7 Кількість аутсорсерів менше 2
Значення для кінцевого 
продукту

Компонент встановлюється 
лише як опція

Компонент може бути у 
вигляді додаткового рішення 
або обов’язковим за деяких 
варіантів (комплектацій) 
кінцевого продукту

Компонент є незамінною 
частиною продукту

Таблиця 2
Багатокритеріальна матриця оцінювання доцільності передавання функцій  

або бізнес-процесів на аутсорсинг«можливості – загрози» [10]

Можливості, Іможл

9 Аутсорсинг Аутсорсинг Необхідно обговорювати
6 Аутсорсинг Необхідно обговорювати Залишити
3 Необхідно обговорювати Залишити Залишити

Загрози, Ізагр 3 6 9

Таблиця 3
Критерії оцінювання доцільності передавання функцій та/або бізнес-процесів на аутсорсинг за О.І. Микало

Групи показників
Ринкові Управлінські Фінансово-економічні Виробничо-технологічні

Критерій «можливості»

Здобуття конкурентної переваги

Диверсифікація ризиків; доступ 
до ресурсів; підвищення 

гнучкості управління; 
концентрація на ключових 

компетенціях

Зниження собівартості 
продукції; збільшення 
оборотності активів

Доступ до новітніх технологій; 
підвищення якості продукції; 

збільшення обсягів 
виробництва

Критерій «загрози»

Відсутність компетентних 
постачальників аутсорсингових 

послуг

Можливість витоку комерційної 
інформації; втрата контролю над 
власними ресурсами; відсутність 

контролю роботи аутсорсера; 
стратегічна важливість функції 

або бізнес-процесу

Витрати від переходу на 
аутсорсинг; витрати на 
повернення функції або 

бізнес-процесу в компанію; 
підвищення ціни на 

аутсорсингові послуги

Обмеження технологічної 
гнучкості; зниження 

продуктивності власного 
персоналу
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Так, Л.Т. Хугаєва [5, с. 96] зазначає, що у цілому аутсорсинг 
для підприємства економічно вигідний, якщо дотримуються 
умови: 

(ЗФП1 + ЗА) < ЗФП0;                              (1)
ЄУП1 >ЄУП0,                                    (2)

де ЄУП0 і ЄУП1 – ефективність управління підприємством 
відповідно до і після аутсорсингу; ЗФП0 і ЗФП1 – загальні 
витрати підприємства на виконання функцій відповідно до і 
після до впровадження аутсорсингу; ЗА – додаткові витрати 
підприємства на отримання послуг від фірми-аутсорсера.

О.В. Дідух [1] та О.В. Крупа [25] пропонують здійснювати 
оцінку ефективності застосування аутсорсингу шляхом визна-
чення системи аналітичних показників до і після його впрова-
дження. При цьому кожен з авторів наводить власний перелік 
абсолютних та відносних показників, що дають змогу здійс-
нити оцінку ефективності використання трудових ресурсів, 
основних фондів чи фінансових ресурсів, а також інших склад-
ників, які формують економічний потенціал підприємства і 
беруть участь у процесі аутсорсингу. 

Цікавим є підхід польського науковця Ю.А. Желінського 
[26, с. 172], який уважає, що для оцінювання ефективності 
аутсорсингу достатньо здійснити аналіз доходів і витрат орга-
нізації. Відповідно, результатом аутсорсингу може бути: а) 
зниження витрат; б) зростання доходів; в) зростання доходів і 
зниження витрат. У такому разі різниця між загальними дохо-
дами й витратами після впровадження аутсорсингу має бути 
більшою від різниці загальних доходів і витрат перед його 
впровадженням. 

Також заслуговує на увагу методика аналізу аутсорсингових 
відносин, запропонована А.Х. Курбановим [3], яка передбачає 
обчислення чотирьох видів критеріїв (критерій своєчасності 
надання послуг за договором аутсорсингу; критерій відповід-
ності обсягів наданих послуг; критерій якості обслуговування 
споживачів; критерій економічності надання послуг) із подаль-
шим розрахунком на їх основі інтегрального значення ефек-
тивності аутсорсингу. Рівень результативності аутсорсингового 
процесу оцінюється на основі модифікованої шкали Харрінг-
тона: 0,80–1,00 – дуже високий рівень; 0,63–0,80 – високий 
рівень; 0,37–0,63 – середній рівень; 0,20–0,37 – низький рівень; 
0,00–0,20 – дуже низький рівень. Проте вважаємо вагомим недо-
ліком даного методу суб’єктивний характер оцінки критеріїв.

Досить складним, але математично обґрунтованим є підхід 
Є.В. Давидкіна та Д.М. Назарова [18], які пропонують для оцінки 
економічної ефективності передачі бізнес-процесів на аутсорсинг, 
у т. ч. бухгалтерського обліку, використовувати математичний апа-
рат теорії нечітких множин, зокрема трапецевидні або трикутні 
нечіткі числа, оскільки вони дають змогу врахувати невизначе-
ність і стохастичний складник процесу, що моделюється.

Таким чином, використання розрахунково-економічних 
методикпередусім дає змогу у вартісному вираженні порівню-
вати різні варіанти організації ведення бухгалтерського обліку, 
а також моделювати різні сценарії і, відповідно, мінімізовувати 
людський фактор під час розрахунків. Разом із тим такі методи 
не враховують стратегічних і якісних аспектів, важливість для 
бізнесу бізнес-процесу, що передається, позиціювання компанії 
на ринку тощо.

Із цього приводу О.В. Дідух зазначає, що «аналіз ефектив-
ності аутсорсингу необхідно здійснювати на основі як кількіс-
них, так і якісних параметрів. За допомогою якісних параметрів 
можна оцінити, наскільки поліпшилася діяльність підприєм-

ства з погляду якісного складника його функціонування, що 
впливає на збільшення попиту споживачів і прибутковість під-
приємства». При цьому до якісних показників науковець від-
носить: «поліпшення технологічної оснащеності виробничого 
процесу; зростання частки інноваційної продукції; зменшення 
частки браку на виробництві; поліпшення якості наданих 
послуг чи виробленої продукції, а також її складових елемен-
тів; поліпшення діяльності за рахунок оптимізації організацій-
ної структури, процесу виробництва тощо» [1, с. 84–85].

Л.С. Скакун [14] також наголошує про необхідність комп-
лексної оцінки ефективності використання бухгалтерського 
аутсорсингу, тобто з урахуванням не лише кількісних, а й якіс-
них показників, таких як: інформативність, безпомилковість 
реєстрації, достовірність підсумкового узагальнення, мініміза-
ція ризиків.

Аналіз наявних методів прийняття рішень про ефектив-
ність переходу на аутсорсинг показав, що використання лише 
схематичних або лише розрахунково-економічних методів 
не дає змоги провести комплексну оцінку ефективності бух-
галтерського аутсорсингу та прийняти максимально якісне 
рішення, тому вважаємо, що під час визначення економічної 
ефективності бухгалтерського аутсорсингу необхідно вико-
ристовувати методику розрахунку, в основі якої лежить поєд-
нання матричного підходу, якісних критеріїв та визначення 
економічної ефективності. Зокрема, матриця ефективності 
бухгалтерського аутсорсингу повинна формуватися на основі 
кількісного критерію «рентабельність бухгалтерського аутсор-
сингу» (розраховується як співвідношення економії, отрима-
ної від використання послуг зовнішніх виконавців, та витрат, 
понесених для її отримання) та комплексу якісних критеріїв 
«індекс доцільності бухгалтерського аутсорсингу» (інтегрова-
ний показник, який включає такі якісні критерії: рівень інфор-
маційного ризику; налагодження безперервних інформаційних 
потоків для прийняття управлінських рішень; достовірність 
звітної документації; своєчасне надання звітної документації; 
відсутність штрафних санкцій).

Якщо показник рентабельності бухгалтерського аутсор-
сингу менше нуля, то ведення бухгалтерського обліку доціль-
ніше забезпечити власними силами; якщо рентабельність 
більше нуля, то тоді бухгалтерський облік необхідно віддати 
на аутсорсинг; якщо ж рентабельність дорівнює нулю, то 
доцільність ведення бухгалтерського обліку на умовах аутсор-
сингу визначатиметься на основі якісної оцінки, тобто індексу 
доцільності бухгалтерського аутсорсингу. Своєю чергою, роз-
рахунок індексу доцільності бухгалтерського аутсорсингу 
слід здійснювати з використанням методу експертних оцінок 
шляхом установлення бальних значень фактичної експертної 
оцінки та обчислення її середнього значення.

Використання запропонованого методичного підходу до 
оцінки ефективності застосування бухгалтерського аутсор-
сингу дає змогу комплексно визначити доцільність та еконо-
мічну ефективність використання такого способу організації 
ведення бухгалтерського обліку. 

Висновки. Ключовим критерієм прийняття рішення щодо 
бухгалтерського аутсорсингу виступає оцінка ефективності 
використання даного інструменту, яку потрібно здійснювати 
комплексно, враховуючи не лише порівняння власних витрат 
із вартістю пропозиції аутсорсингу, а й наявність стратегічних 
і конкурентних переваг на кожному з етапів реалізації бухгал-
терського аутсорсингу, а також можливі ризики під час його 
використання (стратегічні, операційні, інвестиційні тощо).
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Постійний моніторинг ефективності використання аутсор-
сингу як способу організації ведення бухгалтерського обліку 
дасть змогу вчасно відмовитися від аутсорсингу, якщо витрати, 
пов’язані з оплатою послуг аутсорсера, перевищуватимуть 
суму економії, пов’язану з відмовою від даної функції.
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Ляхович Г.И. Компаративный анализ научных 
подходов к оценке эффективности бухгалтерского 
аутсорсинга

Аннотация. В статье обоснована необходимость 
оценки эффективности и целесообразности бухгал-
терского аутсорсинга, а также проведен компаратив-
ный анализ существующих подходов к методике такой 
оценки. Акцентировано внимание на том, что суще-
ствующие методы оценки целесообразности примене-
ния аутсорсинга и его эффективности можно условно 
объединить в две группы: схематические (матричные) и 
расчетно-экономические. 

Ключевые слова: аутсорсинг, бухгалтерский аут-
сорсинг, матрица аутсорсинга, эффективность аутсор-
синга, оценка.

Lyakhovych G.I. The comparative analysis of 
scientific approaches to the assessment of the accounting 
outsourcing effectiveness

Summary.The need for an assessment of the economic 
efficiency of accounting outsourcing is substantiated in the 
article. A comparative analysis of existing approaches to the 
methodology for carrying out such an assessment is done. 
The author emphasizes the fact that modern methods of as-
sessing the feasibility of using outsourcing and its efficien-
cy can be conventionally united into two groups: schematic 
(matrix) and computational-economic.

Keywords: outsourcing, accounting outsourcing, out-
sourcing matrix, efficiency of outsourcing, assessment.
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Харківський державний університет харчування та торгівлі

КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ  
ДЛЯ ПОТРЕБ ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ

Анотація. У статті систематизовано наукові погляди 
сучасних дослідників до питань класифікації доходів і 
виокремлення нових типологічних ознак їх угрупуван-
ня з огляду на особливість здійснення основної діяль-
ності в торгівлі. Запропоновано систему класифікацій-
них ознак доходів від реалізації товарів, яка дає змогу 
вирішити проблеми, пов’язані з організацією їх обліку і 
прийняттям управлінських рішень в інформаційній сис-
темі підприємства.

Ключові слова: управління, реалізація, товари, до-
ходи, класифікація.

Постановка проблеми. Сучасний стан торговельної галузі 
характеризується загостренням проблем підвищення конку-
рентоспроможності, забезпечення безперервної діяльності та 
сталого економічного розвитку підприємницьких структур 
в умовах мінливого бізнес-середовища. Вирішення питань 
досягнення стратегічного успіху, зумовленого конкурентними 
перевагами підприємства торгівлі, потребує серйозної реор-
ганізації підходів до ведення бізнесу, зміни методів та форм 
управління, орієнтації їх на максимальне задоволення інфор-
маційних потреб усіх зацікавлених сторін із питань безперерв-
ного підвищення та підтримання конкурентоспроможності, 
збільшення обсягів основної діяльності та прибутку. Забез-
печення інформаційної підтримки управління, своєю чергою, 
потребує створення системи якісного облікового забезпечення 
цього процесу, яка включає збирання, зберігання, опрацювання 
і передавання в режимі реального часу необхідної інформа-
ції для підготовки, обґрунтування і прийняття управлінських 
рішень зі збільшення доходів від реалізації товарів. У контексті 
важливості створення такої системи актуальним є дослідження 
питань класифікації доходів від реалізації товарів для потреб 
обліку та управління. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема 
ефективного управління доходами підприємств та облікового 
забезпечення цього процесу є предметом численних дискусій 
у вітчизняних і зарубіжних наукових колах. Управління дохо-
дами у різних розрізах досліджували І.О. Бланк, С.В. Захарін, 
В.А. Ільяшенко, В.В. Полянко, Л.В. Семенюк, В.А. Сідун, 
С. Сухарський, М.А. Теплюк, І.С. Чиж, О.М. Чубка, Л.І. Шваб, 
Г.О. Швиданенко, О.І. Ястремський та ін. Систему ведення 
обліку доходів підприємств відповідно до чинного національ-
ного та міжнародного законодавства вивчали: М.Т. Білуха, 
В.М. Бровко, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, Ю.А. Верига, 
В.В. Сопко, С.Ф. Голов, О.С. Карпачова, В.Н. Костюченко, 
Є.В. Липка, Н.О. Лоханова, С.П. Рогозний, Н.М. Ткаченко, 
Є.Ю. Шара, Н.М. Шмиголь, Г.А. Ямборко та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Віддаючи належне внеску попередників у дослідження 
зазначеної проблеми, зауважимо, що з огляду на перманентне 
ускладнення господарської діяльності і договірних відно-
син торговельних підприємств із контрагентами, а також на 

постійне оновлення нормативної бази з обліку доходів на між-
народному рівні, деякі питання, що пов'язані з теорією і прак-
тикою облікового відображення доходів від реалізації товарів 
у торгівлі, залишаються недостатньо розглянутими, а отже, 
потребують подальшого поглибленого вивчення. 

Мета статті полягає у формуванні системи класифіка-
ційних ознак доходів від реалізації товарів, яка забезпечить 
вирішення проблем, пов’язаних з організацією їх обліку і при-
йняттям управлінських рішень в інформаційній системі торго-
вельного підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ефектив-
ність прийняття управлінських рішень із підвищення дохо-
дів від реалізації товарів на всіх рівнях ієрархічної системи 
управління апріорі залежить від якості й аналітичності облі-
кової інформації, що формується відповідно до запитів корис-
тувачів в інформаційній системі торговельного підприємства. 
Отримати впорядковану за різним ступенем деталізації інфор-
мацію про доходи від реалізації товарів у торгівлі дає змогу 
науково обґрунтована їх класифікація. Суттєвою передумо-
вою якісного її формування є дослідження наукових поглядів 
щодо класифікації доходів, виокремлення нових типологічних 
ознак їх угрупування та оптимізація кількості аналітичних 
ознак класифікації доходів від реалізації товарів для забез-
печення вирішення проблем, що пов’язані з організацією їх 
обліку і відображенням у звітності, аналізом, прогнозуванням 
та прийняттям управлінських рішень в інформаційній системі 
торговельного підприємства.

Як показали проведені нами дослідження, у сучасній нор-
мативно-законодавчій базі та науковій літературі існують різні 
методичні підходи до класифікації доходів. Вони більшою 
мірою задовольняють вимоги фінансового обліку, складання 
фінансової звітності та оподаткування. 

Так, для визнання доходів у фінансовому обліку, відповідно 
до ПСБО 15 «Дохід», розрізняють такі групи: дохід (виручка) 
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні 
доходи, фінансові доходи, інші доходи [1]. Для цілей оподат-
кування доходи класифікують за двома групами: операційні – 
доходи, отримані від реалізації товарів (робіт, послуг), та поза-
реалізаційні [2]. 

У наукових колах (табл. 1) найчастіше акцентується увага 
на таких аналітичних ознаках класифікації доходів, як: види 
діяльності, періодичність (періоди визнання доходів по відно-
шенню до звітного періоду), центри доходів (за місцем імовір-
ного отримання доходу від реалізації), ступінь суттєвості (дохід 
уважається суттєвим, якщо його частка більше 5%), форма 
отримання (отримані у разі надходження грошей, матеріаль-
них та нематеріальних активів), залежність від управлінських 
рішень (залежать або не залежать від прийняття управлінських 
рішень) тощо.

Оскільки прийняття виважених управлінських рішень 
неможливе без якісної і достовірної інформації, цілком логіч-
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Таблиця 1 
Систематизація класифікаційних ознак поділу доходів у науковій літературі [3–11]
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Н.В. Гуріна  [3, с. 205] Х Х Х Х Х
Д.В. Карпенко  [4, с. 282] Х Х Х Х Х Х Х Х Х
О.А. Лаговська  [5, с. 37] Х Х Х Х
Ф.Ф. Макарук  [6, с. 37] Х Х
Л.В. Нападовська  [7, с. 135] Х Х Х
О.В. Павелко [8, с. 65] Х Х Х Х
О.А. Подолянчук  [9, с. 44] Х Х Х Х
А.Л. Романчук   [10, с. 335] Х Х Х
Н. Стефанович, О.  Костенко [11, с. 122] Х Х Х Х Х Х

ним є твердження Н. Стефанович та О. Костенко стосовно 
того, що «доцільним в основу класифікації доходів підпри-
ємства покласти бухгалтерський та управлінський аспекти» 
[11, с. 122]. З огляду на це, в окремих наукових працях пред-
ставлена авторами класифікація доходів знаходиться у тіс-
ному зв’язку з класифікацією витрат для цілей управлінського 
обліку. Так, Д.В. Карпенко пропонує класифікувати доходи за 
їх цільовим спрямуванням, зокрема для прийняття управлін-
ських рішень, і виділяє релевантні та нерелевантні, дійсні та 
можливі, інкрементні та маржинальні доходи тощо [4, с. 282]. 
Для підвищення контрольної функції обліку доходів та для 
потреб управління О.А. Подолянчук виокремлює такі групи 
доходів: дійсні/можливі (характерною ознакою для яких є 
реальність здійснення), нараховані/отримані (оплачені), під-
лягають/не підлягають управлінню, грошові/негрошові, за 
видом продукції, способом отримання доходу, категорією 
покупців, ризики [9, с. 44]. Для підприємств, які мають у 
своєму складі дочірні підприємства або відокремлені підроз-
діли, Н.В. Гуріна пропонує додати до класифікації доходів 
аналітичну ознаку – за географічним сегментом, що є необ-
хідним для їх управління [3, с. 205].

Розглянуті ознаки угрупування доходів та їх види є корис-
ними і впливовими на прийняття рішень керівниками, а отже, 
можуть бути враховані в процесі формування системи класифі-
каційних ознак доходів від реалізації товарів у торгівлі.

Виходячи зі специфіки діяльності торговельних підприємств 
та необхідності оптимізації облікового процесу в частині зби-
рання, зберігання, опрацювання і передавання у режимі реаль-
ного часу необхідної інформації для підготовки, обґрунтування 
і прийняття управлінських рішень щодо доходів від реалізації 
товарів, пропонуємо вдосконалену їх класифікацію, яка:

– враховує вимоги чинного законодавства та інформа-
ційні потреби системи управління;

– дає змогу підвищити якість обліково-аналітичного 
забезпечення управління реалізацією товарів;

– є основою для організації обліку та формування звіт-
ності за доходами від реалізації товарів, їх аналізу і прогнозу-
вання та прийняття управлінських рішень (табл. 2). 

Для посилення аналітичних можливостей обліку доходів 
від реалізації товарів в інформаційній системі торговельного 
підприємства пропонуємо розширити склад аналітичних ознак 
для їх систематизації та здійснювати накопичення інформації 
за: товарним класифікатором суб’єкта господарювання, видами 
торгової марки товарів, сезонністю реалізації, видами реаліза-
ції, формою торгівлі. Своєчасність та змістовність інформації 
про доходи, що відображаються у формах фінансової та управ-
лінської звітності, забезпечать групування доходів за періодом 
формування, терміном представлення та формою їх розрахунку.

Для забезпечення пошуку заходів зі збільшення розміру 
доходів від реалізації товарів у підприємствах торгівлі та їх 
стабільного отримання в майбутньому вважаємо за доцільне 
розширити класифікацію доходів для цілей аналізу та процесу 
прогнозування додатковими ознаками угрупування: за планом 
(бюджетом), за факторами впливу, за регулярністю отримання 
доходу, за ринками збуту. 

В частині систематизації доходів для прийняття рішень 
рекомендуємо розширити наявні класифікаційні ознаки і додат-
ково виокремлювати доходи від реалізації товарів у розрізі:

– можливості отримання (визнані та можливі), що дасть 
змогу своєчасно реагувати на зміни в структурі цих доходів. 
Щодо визнаних доходів зазначимо, що вони відображаються 
за умови, що «покупцю передані ризики й вигоди, пов’язані 
з правом власності на продукцію чи товар; підприємство не 
здійснює надалі управління й контроль над реалізованою 
продукцією; сума доходу може бути вірогідно визначена; є 
ймовірність, що в результаті операції відбудеться збільшення 
економічних вигод підприємства і витрати, пов’язані із цією 
операцією, можуть бути вірогідно визначені» [12, с. 15]. 
Однак у сучасних торговельних структурах у процесі реаліза-
ції товару покупцям надається пропозиція сплати додаткових 
коштів для отримання можливості заміни товару (сервісного 
обслуговування) внаслідок втрати його функціональних мож-
ливостей протягом означеного періоду (півроку, рік залежно 
від виду товару). Здебільшого це призводить до виникнення 
можливості отримання доходу в майбутньому, що й зумовлює 
доцільність виокремлення можливих доходів як групи, що 
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запропонована для класифікації доходів від реалізації това-
рів у підприємствах торгівлі. Можливі доходи пропонуємо 
визначати як економічну вигоду, що втрачається у разі вико-
нання зобов’язань підприємством за визначеними з покупцем 
умовами угоди після передачі контролю, ризиків та переваг 
на товар;

– форм розрахункових операцій (доходи, отримані за 
готівку та внаслідок безготівкових розрахунків), що забезпе-
чить можливість виявлення впливу на зміну доходів від реалі-
зації товарів зміни форм розрахунку за них);

– методів нарахування (нараховані, отримані), що дасть 
змогу відстежувати момент передачі права власності реалізо-
ваних товарів та отримання грошових коштів. Нарахованими 
доходами слід уважати економічну вигоду внаслідок реалізації 
товарів, оцінка якої в грошовому вимірюванні зроблена, але 
грошові кошти від покупця не отримані, а отриманими, відпо-
відно, – економічну вигоду внаслідок надходження готівки в 
касу або грошових коштів на рахунок у банку підприємства за 
реалізовані товари (надані послуги) та передачі прав власності 
на товар;

Таблиця 2
Рекомендована для формування обліково-аналітичного забезпечення підприємств торгівлі класифікація доходу  

від реалізації товарів
Класифікаційні ознаки Види доходів

1 2
Для обліку та формування звітності (фінансової і управлінської)

За товарними групами Дохід від реалізації продовольчих товарів
Дохід від реалізації непродовольчих товарів

За товарним класифікатором суб’єкта господарювання* Дохід від реалізації товарної групи («Бакалія», «Риба», 
«Хлібобулочні вироби»…; «Канцтовари», «Білизна»,  
«Товари побуту»…)

За періодом формування* Попереднього періоду; звітного періоду
За терміном представлення* День; місяць; квартал; рік
За сезонністю реалізації* Дохід від реалізації сезонних товарів 

Дохід від реалізації позасезонних товарів
За видами торгової марки товарів* ТМ «АВК»; ТМ «Рошен»; ТМ «Бісквіт Шоколад»… 
За джерелом формування Дохід від реалізації товарів

Дохід від реалізації наданих послуг покупцям
За видами реалізації* Дохід від реалізації товарів у кредит 

Дохід від реалізації товарів у розстрочку 
Дохід від реалізації товарів за договором комісії (консигнації)

За формою торгівлі* Дохід від реалізації товарів через магазин
Дохід від реалізації товарів через мережу Інтернет

За формою розрахунку Валовий дохід 
Чистий дохід 
Маржинальний дохід

Для аналізу та прогнозування
За планом (бюджетом)* Фактичні; планові; бюджетні
За факторами впливу* Доходи, що знаходяться під впливом зовнішніх факторів 

Доходи, що знаходяться під впливом внутрішніх факторів
За центрами відповідальності ЦВ-1; ЦВ-2; ЦВ-n
За рівнем отримання У цілому по підприємству

В розрізі структурних підрозділів 
За ринками збуту* За сегментами споживчого ринку
За регулярністю отримання доходу* Постійні; епізодичні

Для прийняття рішень
За формою розрахункових операцій* Дохід від реалізації товарів за готівку 

Дохід від реалізації товарів під час  використання БПК
За релевантністю Релевантні; нерелевантні
За формами управління продажами Дохід від реалізації товарів за дисконтними картками 

Дохід від реалізації акційних товарів 
Дохід від реалізації подарункових сертифікатів 
Дохід від реалізації товарів у період розпродажу

За методом нарахування* Нараховані; отримані (оплачені)
За ступенем суттєвості Суттєві; несуттєві
За можливістю отримання* Дійсні (визнані); можливі
За характером оцінки* Матеріальні; соціальні

*Доповнено автором
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– форм управління продажами, що дасть змогу обґрунтову-
вати рішення з підвищення ефективності процесу реалізації. Так, 
активізація продажу товарів та посилення ефективності процесу 
реалізації можливі у разі використання в підприємствах торгівлі 
програм лояльності для покупців, які впливають на регулювання 
величини доходу. У цьому зв’язку доречно класифікувати доходи 
залежно від виду наданих знижок та економічних пропозицій на 
товари суб’єкта господарювання покупцям; 

– характеру оцінки доходу (матеріальні та соціальні), що 
дасть змогу впливати на вирішення окремих соціально-еконо-
мічних питань результативності діяльності торговельних під-
приємств. Матеріальними слід уважати доходи, які виникають 
унаслідок отримання економічної вигоди в грошовій або нату-
ральній формі, а соціальними – доходи, одержання яких пов’я-
зане з виконанням благодійних програм та проектів.

Визначені аналітичні ознаки групування доходів дадуть 
змогу отримати достатню вагому для прийняття рішень інфор-
мацію і забезпечать організацію її накопичення в обліково-ана-
літичній системі підприємства.

Висновки. Передумовою вирішення проблем, пов’язаних 
з організацією обліку доходів від реалізації товарів в інфор-
маційній системі торговельного підприємства і прийняттям 
управлінських рішень щодо них, є науково обґрунтована кла-
сифікація. Запропонований підхід до групування доходів від 
реалізації товарів на відміну від наявних передбачає систе-
матизацію класифікаційних ознак за трьома напрямами: для 
обліку та формування звітності (фінансової та управлінської), 
для аналізу та прогнозування, для прийняття рішень. Це дасть 
змогу формувати в інформаційній системі торговельного під-
приємства певні масиви даних про доходи від реалізації товарів 
із різним ступенем їх деталізації для забезпечення можливості 
поглибленого аналізу і прогнозування, а також обґрунтування 
на цій основі заходів із підвищення доходів. Окрім того, це 
сприятиме економії робочого часу працівників бухгалтерської 
служби на розроблення Робочого плану рахунків доходів у 
потрібних аналітичних розрізах і дасть змогу підвищити рівень 
організації облікового процесу. Перспективним вектором 
подальших досліджень є побудова облікових моделей за цен-
трами доходів в управлінській інформаційній системі суб’єкта 
господарювання, організація і безпосередньо аналіз та прогно-
зування доходів від реалізації товарів в підприємствах торгівлі. 
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Носач Н.М. Классификация доходов от реализации 
товаров для потребностей учета и управления

Аннотация. В статье систематизированы научные 
взгляды современных исследователей по вопросам 
классификации доходов и выделения новых типологи-
ческих признаков их группировки с учетом особенно-
стей осуществления основной деятельности в торговле. 
Предложена система классификационных признаков 
доходов от реализации товаров, которая позволяет ре-
шить проблемы, связанные с организацией их учета и 
принятием управленческих решений в информацион-
ной системе предприятия.

Ключевые слова: управление, реализация, товары, 
доходы, классификация.

Nosach N.M. Income classification from sale of goods 
for accounting and management purposes

Summary. The scientific views of modern researchers 
on the income classification and the allocation of new typo-
logical features of their grouping in view of the carrying out 
peculiarity of the main activities in trade are systematized 
in the article. The feature classification system of income 
from good sale is proposed, which allows solving problems 
associated with the organization of their accounting and the 
adoption of management decisions in the enterprise infor-
mation system.

Keywords: management, sale, goods, income, classi-
fication. 
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АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
ОПЕРАЦІЙ ІЗ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ В УКРАЇНІ

Анотація. У статті проаналізовано загальний стан 
та тенденції здійснення операцій із цінними папера-
ми в України за їх видами. Систематизовано переваги 
та недоліки операцій із депозитними сертифікатами. 
Ддоведено, що в умовах нестабільної економічної та 
політичної ситуації, значних коливань валютного кур-
су депозитні сертифікати є одним із засобів зберегти і 
примножити тимчасово вільні кошти.

Ключові слова: цінні папери, види цінних паперів, 
ринок цінних паперів, операції із цінними паперами, 
депозитні сертифікати.

Постановка проблеми. Сучасні умови господарювання, 
зростання конкуренції, економічні та фінансові інтеграційні 
процеси поступово віддають провідні ролі ринку капіталів, 
зокрема ринку цінних паперів, завдяки якому підприємства 
мають можливість залучати додаткові фінансові ресурси для 
збереження прибутковості й подальшого розвитку своєї діяль-
ності, а ринок – ефективних емітентів. Останніми роками спо-
стерігаються істотні зміни в структурі фінансових інструментів 
операцій із цінними паперами в України, але динамічний розви-
ток таких операцій може відбуватися лише за умов дотримання 
жостких умов світового ринку щодо ліквідності, надійності, 
конкурентоздатності та інших критеріїв. Окрім того, активація 
діяльності суб’єктів ринку додатково ускладнюється економіч-
ною й політичною нестабільністю в країні, певними монетар-
ними заходами влади щодо подолання кризових явищ. У цьому 
разі структурно-динамічний аналіз операцій на ринку цінних 
паперів виступає передумовою визначення перспектив розвитку 
операцій із цінними паперами і, як наслідок, активізації діяльно-
сті потенційно-активних суб’єктів на ринку цінних паперів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок 
у дослідження теоретичних аспектів і сучасних практичних 
проблем здійснння операцій із цінними паперами зробили такі 
вчені-економісти, як: І.Г. Брітченко, Н.Б. Кащена, М.О. Кужелєв, 
Є.В. Редзюк, С.М. Стабіас, Т.О. Ставерська, О.В. Ярошевська 
та ін. Незважаючи на різні аспекти дослідження операцій із 
цінними паперами, невирішеним залишається питання щодо 
перспектив підвищення ефективності операцій із цінними 
паперами та активізації діяльності потенційно-активних учас-
ників ринку.

Мета статті полягає у визначенні тенденцій розвитку опе-
рацій із цінними паперами на підставі результатів структур-
но-динамічного аналізу та виділенні найбільш перпективних 
інструментів ринку для потенційно активних суб’єктів ринку.

Виклад основного матеріалу дослідження. У попе-
редніх дослідженнях ми відзначали недостатнє використання 
потенціалу розвитку ринку цінних паперів в Україні, низький 
рівень залучення фінансових ресурсів підприємствами через 
механізм випуску цінних паперів, зумовлений значним ризи-
ком банкрутства емітентів або неспроможністю виконання 
ними зобов’язань [1]. 

За даними Національної комісії із цінних паперів та фон-
дового ринку (НКЦПФР), протягом 2012–2016 рр. макроеконо-
мічні процеси в Україні характеризувалися певною нестабіль-
ністю, відповідно реагував і ринок цінних паперів (рис. 1).

Динаміка обсягу торгів на ринку цінних паперів відображає 
його різке падіння на 33,7% у 2013 р. порівняно з 2012 р., а у 
2014 році порівняно з 2013 р. спостерігається його зростання 
на 39%. За підсумками 2015 р. обсяг торгів на ринку цінних 
паперів знизився на 6,83% порівняно з 2014 р., у 2016 р. порів-
няно з 2015 р. – на 2,1% і становив 2 127,55 млрд. грн. 

Частка операцій із цінними паперами, що здійснювалися 
на біржовому ринку, досягла свого максимуму в 2014 р., однак 
чутливість ринку цінних паперів до змін у політичній кон’юнк-
турі призвела до різкого скорочення обсягу торгів у 2015 р. (на 
53,8%) та 2016 р. (на 17,7% порівняно з попереднім роком). 
Стабільно високою залишається частка операцій, що здійсню-
валися у позабіржовому сегменті ринку; крім того, зберігається 
тенденція до її зростання із 72,4% у 2013 р., коли вона була 
найнижчою, до 88,9% у 2016 р.

Основними інструментами на ринку цінних паперів Укра-
їни є акції, державні, муніципальні, корпоративні облігації, 
деривативи, цінні папери інститутів спільного інвестування. 
Ліквідний та надійний ринок акцій є одним із чинників, що 
визначає інвестиційний клімат у країні та сприяє залученню 
й перерозподілу фінансового капіталу в перспективні сфери 
економіки. Завдяки здатності ринку акцій до перетворення 
заощаджень на інвестиції відбувається поширення фінансових 
потоків між різними галузями та секторами економічної сис-
теми країни, чим досягається певний баланс та поліпшення 
загальної економічної ситуації [3, с. 21]. 

Операції з акціями завжди займали значну питому вагу, 
хоча їх обсяги й коливаються: різке падіння у 2013 р. із 
591,86 млрд. грн. до 171,1 млрд. грн. змінилося у 2014 р. значним 
зростанням – до 415,5 млрд. грн. – і досягло 482,46 млрд. грн. 
у 2016 р. Проте це зростання відбулося за рахунок збільшення 
обсягів торгів на позабіржовому ринку. Якщо в 2013 р. 26,3% 
акцій оберталося на організованому ринку, то починаючи 
з 2014 р. їхня частка суттєво зменшується і досягає 0,43% у 
2016 р. (табл. 2, 3).

Значним сегментом ринку цінних паперів, на якому відбу-
вається обіг боргових зобов'язань, є ринок облігацій (корпора-
тивних, державних та муніципальних). Сьогодні ринок дер-
жавних облігацій відіграє одну з ключових ролей у формуванні 
бюджетної політики держави та є вкрай важливим для еконо-
міки у цілому [3, с. 22]. Державні облігації виступають інстру-
ментом державних запозичень, даючи змогу залучати необхідні 
фінансові ресурси на прийнятних умовах.

У 2012 р. зафіксовано найбільшу кількість операцій із дер-
жавними облігаціями – 1 217 млрд. грн., що перевищує будь-
який вид операцій із цінними паперами на фондовому ринку 
України, а 85,3% із них відбувалися на позабіржовому ринку. 
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Таблиця 1
Динаміка операцій із цінними паперами за їх видами у загальному обсязі операцій на ринку в 2012–2016 рр. 

Обсяг торгів цінними паперами, млрд. грн. 2012 2013 2014 2015 2016
Акції 591,86 171,1 415,5 462,28 482,46
Державні облігації 1217,06 721,47 688,09 283,36 339,49
Облігації підприємств 124,99 98,87 69,92 53,77 55,44
Депозитні сертифікати 13,59 150,77 893,8 1233,12 1153,15
Деривативи 24,91 18,01 9,6 5,87 2,4
ЦП ІСІ 139,6 498,5 240,1 102,68 70,39
Векселі 412,08 3,39 1,82 29,07 21,08
Інші ЦП 7,82 16,86 14,94 3,06 3,14

Джерело: побудовано автором на даними [2]

Таблиця 2
Динаміка обсягу торгів цінними паперами за їх видами у загальному обсязі операцій  

на біржовому ринку в 2012–2016 рр.
Обсяг торгів цінними паперами на біржовому ринку 2012 2013 2014 2015 2016

Акції млрд. грн. 21,54 44,92 24,46 5,22 2,08
% 3,6 26,3 5,9 1,1 0,4

Державні облігації млрд. грн. 178,78 345,87 545,77 250,13 210,09
% 14,7 47,9 79,3 88,3 61,9

Облігації підприємств млрд. грн. 26,35 47,51 32,82 13,53 9,17
% 21,2 48,1 47,0 25,2 16,5

Депозитні сертифікати млрд. грн. - - 1,00 8,71 11,26
% - - 0,1 0,7 1,0

Деривативи млрд. грн. 24,77 18,01 9,59 5,83 2,28
% 99,4 100,0 99,9 99,3 95,0

ЦП ІСІ млрд. грн. 5,84 6,22 7,39 2,76 0,5
% 4,2 1,2 3,1 2,7 0,7

Інші ЦП млрд. грн. 6,39 0,9 1,33 0,03 0,03
% 81,7 5,3 8,9 1,0 1,0

Починаючи з 2013 р. обсяг операцій із державними облігаціями 
поступово зменшується (майже на 72% у 2016 р. порівняно з 
2012 р.), проте вони переміщуються на організований ринок і в 
2016 р. становлять 61,9%.

Обсяг операцій із корпоративними облігаціями має тенден-
цію до зменшення зі 125 млрд. грн. у 2012 р. до 55,4 млрд. грн. 
у 2016 р., при цьому їхня частка у позабіржовому ринку цінних 
паперів зросла з 51,9% у 2013 р. до 83,5% у 2016 р.

Деривативи у перші роки розвитку ринку цінних паперів 
нашої країни майже не використовувалися, лише з 2011 р. 
обсяги операцій із ними почали зростати – до 24 млрд. грн., 
але з 2013 р. спостерігається їх зменшення до 2,4 млрд. грн. 
у 2016 р., проте майже всі операції відбувалися на біржо-
вому ринку.

Обсяг операцій із цінними паперами інститутів спільного 
інвестування значно збільшився у 2013 р. (498,5 млрд. грн. 

 

Рис. 1. Динаміка обсягу торгів на ринку цінних паперів у 2012–2016 рр., млрд. грн. [2]
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порівняно з 139,6 млрд. грн. у 2012 р.), але в наступні роки 
спостерігається їх падіння до 70,4 млрд. грн. у 2016 р., 
при цьому більшість операцій відбувалася позабіржового 
ринку.

Рис. 2. Переваги та недоліки операцій із депозитними сертифікатами
(власна розробка)

Найбільших змін зазнали угоди з векселями: з 412 млрд. грн. 
у 2012 р. вони зменшилися до 3,4 млрд. грн. у 2013 р., а в 
2014 р. – до 1,82 млрд. грн. Ця тенденція пов’язана із запрова-
дженням нового податку, а саме акцизу на відчуження цінних 

Таблиця 3
Динаміка обсягу торгів цінними паперами за їх видами у загальному обсязі операцій  

на позабіржовому ринку в 2012–2016 рр.
Обсяг торгів цінними паперами на позабіржовому ринку 2012 2013 2014 2015 2016

Акції млрд. грн. 570,32 126,19 391,04 457,06 480,38
% 96,4 73,7 94,1 98,9 99,6

Державні облігації млрд. грн. 1038,28 375,6 142,32 33,23 129,4
% 85,3 52,1 20,7 11,7 38,1

Облігації підприємств млрд. грн. 98,54 51,35 37,09 40,24 46,27
% 78,8 51,9 53,0 74,8 83,5

Депозитні сертифікати млрд. грн. 13,59 150,77 892,8 1224,41 1141,89
% 100,0 100,0 99,9 99,3 99,0

Деривативи млрд. грн. 0,14 - 0,01 0,04 0,12
% 0,6 - 0,1 0,7 5,0

ЦП ІСІ млрд. грн. 133,76 490,28 234,63 99,97 69,89
% 95,8 98,8 96,9 97,3 99,3

Векселі млрд. грн. 412,08 3,39 1,82 29,07 21,08
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Інші ЦП млрд. грн. 0,49 15,96 12,54 2,44 3,11
% 18,3 94,7 91,1 99,0 99,0

 

ДЕПОЗИТНІ СЕРТИФІКАТИ 

Переваги Недоліки  

Не розповсюджуються ліміти НБУ 
на видачу коштів (після завершення 
терміну сертифікату можна зняти 
всю суму коштів у валюті вкладу 
без обмежень) 

Немає можливості часткового 
поповнення або зняття коштів 

Фіксована процентна ставка на весь 
термін дії сертифіката 

ЦП, який можна використати як 
заставу по кредиту 

Фіксований термін дії 

Підлягає гарантуванню Фондом 
гарантування вкладів 

Середній дохід вищий, ніж за 
терміновим внеском 

На відміну від інших цінних 
паперів, не можуть впасти у ціні 

Немає можливості дострокового 
зняття коштів 

На відміну від інших цінних паперів 
не зростають у ціні 

Кількість банків, які випускають 
депозитні сертифікати, значно 
менша, ніж ті, які відкривають 
депозитні вклади 
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паперів поза організаторами торгівлі. Проте в 2015–2016 рр. 
обсяг операцій із векселями збільшився до 29 млрд. грн. та 
21 млрд. грн. відповідно.

Загальний обсяг торгів на організованому ринку протягом 
2016 р. досяг шестирічного мінімуму. Обсяги торгів за всіма 
фінансовими інструментами, крім опціонних сертифікатів, 
значно скоротилися порівняно з останніми роками. Разом із 
тим структура торгів на неорганізованому ринку значно не 
змінилася, у зв’язку із цим падіння обсягу торгів не можна 
пов'язувати зі зменшенням активності учасників. Справжньою 
причиною є відсутність вимог до ціноутворення на неорганізо-
ваному ринку порівняно з організованим [4]. Щодо опціонних 
сертифікатів, обсяги торгів на тлі загальних обсягів залиша-
ються мінімальними, а інструмент використовується виключно 
для потреб галузі будівництва. 

Аналіз основних показників, які визначають стан фондо-
вого ринку, показав, що сучасний ринок цінних паперів Укра-
їни характеризується обмеженістю ліквідності та різноманітно-
сті видів цінних паперів. Найбільшу частку торгів біржового 
ринку займають державні цінні папери (майже 90%), хоча в 
розвинених країнах співвідношення кардинально інше – лише 
10% припадає на державні цінні папери [5]. 

Вважаємо, що особливу увагу слід приділити операціям 
із депозитними сертифікатами, обсяг яких на ринку стрімко 
зростає. Якщо в 2012 р. їх обсяг становив 13,59 млрд. грн. і 
всі вони відбувалися поза біржового обігу цінних паперів, то 
в 2016 р. обсяг торгів депозитними сертифікатами становив 
1 141,89 млрд. грн., а обсяг операцій на біржовому ринку досяг 
1%. Переваги та недоліки операцій із депозитними сертифіка-
тами наведено на рис. 2. 

В умовах нестабільної економічної та політичної ситуації, 
різких коливань валютного курсу, депозитні сертифікати ста-
ють одим із небагатьох засобів зберігти і навіть примножити 
тимчасово вільні кошти як підприємств, так і населення. Згідно 
з чинним законодавством України, операції з покупки депозит-
них сертифікатів у банків можуть здійснювати лише фізичні 
особи. Власниками більшої частки акцій досліджуваних нами 
акціонерних товариств – «потенційно-активних суб’єктів 
ринку» – є саме фізичні особи. Враховуючи особливості та 
переваги депозитних сертифікатів на відміну від інших видів 
цінних паперів, вважаємо доцільним починати активізацію 
діяльності «потенційно-активних суб’єктів ринку» на ринку 
саме з операцій із депозитними сертифікатами. 

Висновки. Аналіз операцій із цінними паперами за їх видами 
довів тенденції переважно до уповільнення, а не розвитку ринку 
цінних паперів, що не відповідає вимогам світового ринку. Серед 
основних характеристик ринку можна визначити:

– вузький сегмент біржової торгівлі порівняно з позабір-
жовим;

– відсутність вимог до ціноутворення на неорганізова-
ному ринку;

– низьку ліквідність, що зумовлено, зокрема, значною 
суб’єктів господарювання та населення;

– обмеженість ліквідності та різноманітності видів цін-
них паперів;

– недостатню прозорість українського ринку цінних 
паперів;

– відсутність стимуляційних заходів із боку держави, 
спрямованих на активізацію ринку цінних паперів, зокрема на 
діяльність потенційно активних суб’єктів ринку. 

Враховуючи особливості та переваги депозитних серти-
фікатів на відміну від інших видів цінних паперів вважаємо 
доцільним починати активізацію діяльності «потенційно-ак-
тивних суб’єктів» на ринку саме з операцій із депозитними 
сертифікатами.
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Порсюрова И.П. Анализ состояния и перспективs 
развития операций с ценными бумагами в Украине

Аннотация. В статье проанализировано общее со-
стояние и тенденции осуществления операций с ценны-
ми бумагами в Украине по их видам. Систематизованы 
преимущества и недостатки операций с депозитными 
сертификатами. Доказано, что в условиях нестабиль-
ной экономической и политической ситуации, значи-
тельных колебаний валютного курса депозитные сер-
тификаты являются одним из способов сохранить и 
приумножить временно свободные средства.

Ключевые слова: ценные бумаги, виды ценных бу-
маг, рынок ценных бумаг, операции с ценными бумага-
ми, депозитные сертификаты. 

Porsiurova I.P. Analysis of the state and prospects of 
development of transactions with securities in Ukraine

Summary. The article analyzes the general condition 
and tendencies of transactions with securities in Ukraine by 
their types. The advantages and disadvantages of transac-
tions with deposit certificates are systematized; the results 
of the analysis proved that in conditions of unstable eco-
nomic and political situation, significant fluctuations of the 
exchange rate deposit certificates are one of the means to 
preserve and increase the temporarily free funds.

Keywords: securities, types of securities, securities 
market, transactions with securities, deposit certificates.
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ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ У СУБ’ЄКТІВ  
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ: 

ПОНЯТТЯ, ВИЗНАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ 
Анотація. У статті досліджено сутність поняття 

«фінансові інвестиції» та запропоновано уточнення їх 
дефініції. Розроблено дерево прийняття рішення щодо 
вибору методу оцінки фінансових інвестицій на дату їх 
надходження та дату балансу та досліджено методику 
обліку фінансових інвестицій у суб’єктів бухгалтер-
ського обліку в державному секторі. 

Ключові слова: фінансові інвестиції, суб’єкти дер-
жавного сектору, облік, оцінка, визнання.

Постановка проблеми. Розроблені Національні поло-
ження (стандарти) бухгалтерського обліку в державному сек-
торі мають значні відмінності в методологічному забезпеченні 
обліку порівняно із забезпеченням до набуття їх чинності. 
Так, наприклад, Національне положення (стандарт) бухгалтер-
ського обліку 133 «Фінансові інвестиції» вводить у теорію та 
практику обліку бюджетних установ нове поняття «фінансова 
інвестиція», що потребує відповідного дослідження для вияв-
лення та вирішення можливих проблемних ситуацій, пов’яза-
них з їх обліком. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
обліку в бюджетних установах у різні часи досліджували такі 
вчені: П.Й. Атамас, Ф.Ф. Бутинець, Р.Т. Джога, Н.А. Остап’юк, 
Т.П. Остапчук, С.В. Свірко, С.В. Сисюк, Л.М. Сінельник [1–3; 
7; 8] та ін. Проте, незважаючи на значний доробок вищеза-
значених науковців, питання обліку фінансових інвестицій у 
суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі з ура-
хуванням нових Національних положень (стандартів) бухгал-
терського обліку в державному секторі залишаються малови-
вченими. 

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Насамперед потребують дослідження питання щодо 
визнання фінансових інвестицій, їх економічної сутності, 
оцінки та бухгалтерського відображення на рахунках обліку. 

Мета статті полягає у з’ясуванні економічної сутності 
фінансових інвестицій та уточненні їх дефініції; систематиза-
ції підходів до оцінки фінансових інвестицій на дату придбання 
(іншого надходження) та дату балансу; розробленні пропозицій 
щодо відображення операцій із фінансовими інвестиціями на 
рахунках бухгалтерського обліку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Методо-
логічні засади обліку фінансових інвестицій у бюджетних 
установах визначені Національним положенням (стандартом) 
бухгалтерського обліку в державному секторі 133 «Фінансові 
інвестиції», затвердженим Наказом Міністерства фінансів 
України від 08.05.2012 № 568 (далі – НП(с)БОДС 133 «Фінан-
сові інвестиції»).

Згідно з п. 3 розділу 1 НП(С)БОДС 133 «Фінансові інвес-
тиції», фінансові інвестиції – активи, які утримуються (контро-

люються) суб’єктом державного сектору для отримання еконо-
мічних вигід від їх володіння [4]. 

На нашу думку, таке визначення поняття «фінансові інвес-
тиції» є надто широким і таким, що може призвести до непра-
вильної їх ідентифікації, адже основні засоби, нематеріальні 
активи, інвестиційна нерухомість та інші активи утримуються 
для отримання економічних вигід від їх володіння. 

Враховуючи зазначене, ми вважаємо, що фінансові інвес-
тиції у суб’єктів бухгалтерського обліку в державному сек-
торі – це активи, які утримуються (контролюються) суб’єктом 
бухгалтерського обліку в державному секторі для отримання 
економічних вигід від їх володіння у вигляді відсотків, диві-
дендів тощо, зростання вартості капіталу або інших вигод для 
інвестора. 

Залежно від терміну, на який бюджетна установа (органі-
зація) здійснює інвестиції, їх поділяють на довгострокові та 
короткострокові (поточні): 

– фінансові інвестиції зі строком погашення на дату 
балансу більше дванадцяти місяців, що утримуються устано-
вою не для продажу, визнаються довгостроковими фінансо-
вими інвестиціями; 

– фінансові інвестиції зі строком погашення на дату 
балансу не більше дванадцяти місяців, які призначені до про-
дажу і можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент, 
визнаються поточними фінансовими інвестиціями.

Фінансові інвестиції визнаються, якщо суб’єкт державного 
сектору здійснює контроль над фінансовими інвестиціями, їх 
оцінка може бути достовірно визначена та існує імовірність 
отримання суб’єктом державного сектору економічних вигід 
або потенціалу корисності [4].

Згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку в дер-
жавному секторі [6], облік фінансових інвестицій здійсню-
ється із застосуванням рахунків: 251 «Довгострокові фінансові 
інвестиції та інші фінансові активи розпорядників бюджетних 
коштів»; 261 «Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові 
активи розпорядників бюджетних коштів»; 521 «Капітал у під-
приємствах розпорядників бюджетних коштів».

Фінансові інвестиції первісно оцінюються та відобража-
ються у бухгалтерському обліку за собівартістю. Собівартість 
фінансової інвестиції складається із ціни її придбання, комісій-
них винагород, податків, зборів та інших витрат, безпосередньо 
пов’язаних із придбанням фінансової інвестиції [4].

Якщо придбання фінансової інвестиції здійснюється шля-
хом обміну на цінні папери власної емісії, то собівартість 
фінансової інвестиції визначається за балансовою вартістю 
переданих цінних паперів [4].

Фінансові інвестиції, набуті в обмін на грошові кошти 
та інші активи, у тому числі внесені до статутного капіталу 
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підприємств, оцінюються за балансовою вартістю переданих 
активів [4].

Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу здійсню-
ється залежно від їх виду.

Фінансові інвестиції (крім інвестицій, що утримуються 
суб’єктом державного сектору до їх погашення) на дату балансу 
відображаються за балансовою вартістю [4]. 

Балансова вартість фінансових інвестицій зменшується у 
разі визнання втрат від зменшення їх корисності або збільшу-
ється у разі визнання вигід від відновлення корисності [4].

Втрати від зменшення корисності фінансових інвестицій 
відображаються у складі інших витрат з одночасним зменшен-
ням балансової вартості фінансових інвестицій, а суми вигід від 
відновлення корисності – у складі інших доходів з одночасним 
збільшенням балансової вартості фінансових інвестицій [4].

Фінансові інвестиції, що утримуються суб’єктом держав-
ного сектору до їх погашення, відображаються на дату балансу 
за амортизованою собівартістю [4]. 

Фінансові інвестиції в підприємства державного, кому-
нального секторів економіки, які належать до сфери управління 
суб’єкта державного сектору, на дату балансу відображаються 
за вартістю, що визначається з урахуванням зміни загаль-
ної величини власного капіталу підприємства, крім тих, що є 
результатом операцій між суб’єктами державного сектору та 
підприємством [4].

Балансова вартість фінансових інвестицій у підприємства 
державного, комунального секторів економіки, які належать до 
сфери управління суб’єкта державного сектору:

– протягом звітного періоду збільшується на суму внеску 
до статутного капіталу підприємств державного, комунального 
секторів економіки та зменшується на суму вилучення майна у 
таких підприємств;

– на дату балансу збільшується (зменшується) на суму 
зміни власного капіталу таких підприємств, визначену на 
кінець звітного періоду порівняно з попереднім звітним 
періодом, окрім тих, що є результатом операцій між суб’єк-
тами державного сектору та підприємством, при цьому одно-
часно збільшується (зменшується) власний капітал (у частині 
капіталу в підприємства) [4].

Під час вилучення зі сфери управління суб’єкта держав-
ного сектору підприємств державного, комунального секторів 
економіки зменшуються фінансові інвестиції, пов’язані із цими 
підприємствами, з одночасним зменшенням власного капіталу 
(у частині капіталу в підприємства), що відноситься до цієї 
фінансової інвестиції, із віднесенням у разі виникнення суми 
різниці на результати виконання кошторису [4].

Зменшення балансової вартості фінансової інвестиції відо-
бражається в бухгалтерському обліку тільки на суму, що не 
призводить до від’ємного значення вартості окремої фінансо-
вої інвестиції [4].

Оцінка та облік фінансових інвестицій здійснюються за 
кожною фінансовою інвестицією, а фінансові інвестиції у під-
приємства державного, комунального секторів економіки, які 
належать до сфери управління суб’єкта державного сектору, 
обліковуються у розрізі кожного підприємства [4].

Дерево прийняття рішення щодо вибору методу оцінки 
фінансових інвестицій на дату їх надходження та дату балансу, 
яке розроблене нами, наведено на рис. 1. 

Визнання та оцінка зменшення та/або відновлення корис-
ності фінансових інвестицій здійснюються у порядку, передба-
ченому НП(с)БО)ДС 127 «Зменшення корисності активів».

Приклад 1. Бюджетна установа придбала фінансові інвес-
тиції (крім інвестицій, що утримуються суб’єктом держав-
ного сектору до їх погашення) за 40 тис. грн. На дату балансу 
стало відомо, що: а) зменшення корисності по цим фінансовим 
інвестиціям становило 1 000 грн.; б) відновлення корисності за 
фінансовими інвестиціями становило 1 500 грн.

Бухгалтерські проведення до прикладу 1 наведено в табл. 1.
Під час обліку фінансових інвестиції за амортизованою 

собівартістю амортизується різниця між собівартістю та вар-
тістю погашення фінансових інвестицій (дисконт або премія у 
разі придбання) протягом періоду з дати придбання до дати їх 
погашення за методом ефективної ставки відсотка. 

Метод ефективної ставки відсотка – метод нарахування 
амортизації дисконту або премії, за яким сума амортизації 
визначається як різниця між доходом за фіксованою ставкою 
відсотка і добутком ефективної ставки та амортизованої варто-
сті на початок періоду, за який нараховується відсоток [4].

Сума амортизації дисконту або премії нараховується 
одночасно з нарахуванням доходу від фінансових інвестицій 
та відображається у складі фінансових доходів або витрат 
за обмінними операціями з одночасним збільшенням або 
зменшенням балансової вартості фінансових інвестицій від-
повідно [4].

Ефективна ставка відсотка (Есв) розраховується за форму-
лою:
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де Нв – номінальна вартість цінного паперу, що підлягає 
погашенню;

Цп – ціна придбання цінного паперу; 
Фс – фіксована ставка відсотка (коеф.);
(Нв – Цп) – дисконт, якщо Нв > Цп; премія, якщо Нв < Цп;
Т – строк від дати придбання до дати погашення (кількість 

виплат).
Приклад 2. Бюджетна установа 3 січня 2014 р. придбала 

облігації номінальною вартістю 50 тис. грн за 46 282 грн., тобто 
дисконт становив 3 718 грн. (50 000 – 46282). Фіксована ставка 
відсотка за облігацією – 9% річних. Дата погашення обліга-
ції відбудеться через п’ять років. Виплата відсотка здійсню-
ється щорічно в кінці року, його номінальна сума становить 
4 500 грн. (50 000 х 9%).

Ефективна ставка відсотка дорівнює
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Розрахунок амортизації дисконту наведено в табл. 2.
Приклад 3. Облігації номінальною вартістю 50 тис. грн. 

придбані бюджетною установою 3 січня 2014 р. за 52 019 грн., 
тобто премія становила 2 019 грн. (52 019 – 50 000). Фіксована 
ставка відсотка за облігаціями – 9% річних. Погашення облі-
гацій відбудеться через п’ять років. Виплата відсотка здійсню-
ється щорічно в кінці року, його номінальна сума становить 
50 000 х 9% = 4 500 грн. 

Ефективна ставка відсотка дорівнює: 
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Розрахунок амортизації премії наведено в табл. 3.
Для узагальнення інформації про доходи за фінансовими 

інвестиціями, які оцінюються за амортизованою собівартістю 
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Рис. 1. Дерево прийняття рішення щодо вибору методу оцінки фінансових інвестицій  
на дату їх надходження та дату балансу

Джерело: складено автором
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Собівартість фінансових інвестицій залежно від умов її надходження  
(первісне визнання) 

Фінансові інвестиції зараховуються на баланс суб'єкта державного 
сектору за балансовою вартістю переданих цінних паперів. 

Фінансові інвестиції зараховуються на баланс суб'єкта 
державного сектору за балансовою вартістю переданих активів. 
 

Собівартість фінансової інвестиції складається з:  
- ціни її придбання; 
- комісійних винагород; 
- податків, зборів; 
- інших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням фінансової інвестиції. 

Чи придбані фінансові інвестиції за кошти? 

Чи одержано фінансові інвестиції шляхом обміну на цінні папери власної емісії? 
? 

Чи отримано фінансові інвестиції в обмін на грошові кошти та інші активи?  
? 

Оцінка фінансових інвестицій залежно від їх виду (оцінка на дату балансу) 

Чи утримуються фінансові інвестиції суб’єктом державного сектору до їх погашення? 

Фінансові інвестиції відображаються на дату 
балансу за амортизованою собівартістю 

Чи це фінансові інвестиції в підприємства державного, комунального секторів економіки, 
які належать до сфери управління суб’єкта державного сектору? 

Фінансові інвестиції відображаються за вартістю, що визначається   
з урахуванням зміни загальної величини власного капіталу підприємства,  
крім тих, що є результатом операцій між суб’єктами державного сектору  

та підприємством 

Фінансові інвестиції відображаються за балансовою вартістю 
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(на суму амортизації дисконту), та відсотки за фінансовими 
інвестиціями застосовують рахунок 731 «Фінансові доходи 
розпорядників бюджетних коштів». Облік витрат за фінансо-
вими інвестиціями, які оцінюються за амортизованою собі-
вартістю (на суму амортизації премії, витрати за відсотками), 
ведуть на рахунку 831 «Фінансові витрати розпорядників 
бюджетних коштів». 

Проводки до прикладів 2 та 3 наведено в табл. 4 і 5.

Висновки. Таким чином, у процесі нашого дослідження 
виявлено, що питання обліку фінансових інвестицій у суб’єктів 
бухгалтерського обліку в державному секторі залишаються мало-
дослідженими як із наукового, так і з практичного погляду. Недо-
статньо дослідженим є питання визнання фінансових інвестицій, її 
економічної сутності, оцінки та відображення на рахунках бухгал-
терського обліку. У роботі уточнено дефініцію «фінансові інвес-
тиції». Використання запропонованого нами визначення поняття 

Таблиця 1
Бухгалтерські проводки до прикладу 1

Господарська операція Дебет Кредит Сума
Придбання фінансових інвестиції (крім інвестицій, що утримуються суб’єктом державного сектору до їх погашення)

Отримання цільового фінансування для придбання фінансових інвестицій 2313 5411 40 000
Оплачено за фінансові інвестиції 2117 2311, 2313 40 000
Оприбутковано фінансові інвестиції 2511–2513, 261 2117 40 000
Одночасно збільшується капітал у фінансових інвестиціях за рахунок цільового 
фінансування 5411 5211–5213 40 000

а) зменшення корисності фінансових інвестицій
Відображення втрат від зменшення корисності фінансових інвестицій на дату 
балансу

8411 2511–2513, 261   1000
5211–5213 8411 1000

б) відновлення корисності фінансових інвестицій
Відображення вигід від відновлення корисності фінансових інвестицій на дату 
балансу 

2511-2513, 261   7411 1500
7411 5211-5213 1500

Джерело: складено автором

Таблиця 2
Розрахунок амортизації дисконту за інвестиціями в облігації

Дата Номінальна сума 
відсотка, грн.

Сума відсотка за 
ефективною ставкою, грн.*

Сума амортизації дисконту, 
грн (гр. 3 – гр. 2)

Амортизована собівартість 
інвестиції, грн.**

03.01.2014 46 282
31.12.2014 4500 5091 591 46 873
31.12.2015 4500 5156 656 47 529
31.12.2016 4500 5228 728 48 257
31.12.2017 4500 5308 808 49 065

31.12.2018*** 4500 5435 935 50 000
* Визначається як добуток вартості інвестицій на попередню дату та ефективної ставки відсотка. 
** Визначається додаванням вартості інвестицій на попередню дату і суми амортизації дисконту за звітний період.
*** В останньому році для визначення амортизованої собівартості інвестиції до суми амортизації дисконту та суми відсотка за ефективною 
ставкою відноситься різниця між номінальною вартістю та сумою амортизованої собівартості інвестиції за попередній звітний період.
Джерело: складено за [4]

Таблиця 3
Розрахунок амортизації премії за інвестиціями в облігації

Дата Номінальна сума 
відсотка, грн.

Сума відсотка за 
ефективною ставкою, грн.*

Сума амортизації премії, 
грн (гр. 2 - гр. 3)

Амортизована собівартість 
інвестиції, грн.**

03.01.2014 52 019
31.12.2014 4500 4161 339 51 680
31.12.2015 4500 4134 365 51 314
31.12.2016 4500 4105 395 50 919
31.12.2017 4500 4073 426 50 492

31.12.2018*** 4500 4008 492 50 000
* Визначається як добуток вартості інвестицій на попередню дату та ефективної ставки відсотка. 
** Визначається як різниця між вартістю інвестицій на попередню дату і сумою амортизації премії за звітний період.
*** В останньому році для визначення амортизованої собівартості інвестиції до суми амортизації премії та суми відсотка за ефективною став-
кою відноситься різниця між номінальною вартістю та сумою амортизованої собівартості інвестиції за попередній звітний період.
Джерело: складено за [4]
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Таблиця 5
Бухгалтерські проводки до прикладу 3

Господарська операція Дебет Кредит Сума
Куплено облігації за ціною вищою від номіналу (умова прикладу 8.3)
Оплачено за довгострокову фінансову інвестицію 2117 2311-2315 52 019
Оприбутковано довгострокову фінансову інвестицію 2512 2117 52 019
Одночасно збільшено капітал у підприємствах в інших цінних паперах 5411 (5512) 5212 50 000
У строки, визначені умовами випуску, нараховані відсотки за облігаціями 2117 7311 4500
Сума відсотків, віднесена на результат виконання кошторису звітного періоду 7311 5511 4500
Віднесено на зменшення вартості інвестицій амортизацію премії 8311 2512 339
Сума амортизації премії, списана на зменшення капіталу у підприємствах в інших 
цінних паперах 5212 8311 339

Надійшли нараховані відсотки на поточний рахунок 2311-2315 2117 4500
Щорічно робляться нарахування відсотків та амортизації премії у сумах, наведених 
у табл. 8.3 ... ... ...

У разі коли на чергову дату балансу термін погашення становить менше 12 місяців, 
довгострокова інвестиція переводиться в поточну у сумі амортизованої вартості 2611 2512 50 492

У строки, визначені умовами випуску, нараховані відсотки за облігаціями 2117 7311 4500
Сума відсотків віднесена на результат виконання кошторису 7311 5511 4500
Віднесено на зменшення вартості інвестицій амортизацію премії 8311 2611 492
Сума амортизації премії, списана на зменшення капіталу у підприємствах в інших 
цінних паперах 5212 8311 492

Надійшли нараховані відсотки на рахунок 2311—2315 2117 4500
Погашення облігацій 2311—2315 2611 50 000
Одночасно списується капітал у підприємствах в інших цінних паперах 5212 5511 50 000

Джерело: складено за [5]

Таблиця 4
Бухгалтерські проводки до прикладу 2

Господарська операція Дебет Кредит Сума
Куплено облігації за ціною нижчою від номіналу (умова прикладу 8.2)
Оплачено за довгострокову фінансову інвестицію 2117 2311-2314 46 282
Оприбутковано довгострокову фінансову інвестицію 2512 2117 46 282
Одночасно збільшено капітал у підприємствах в інших цінних паперах 5411 (5512) 5212 46 282
У строки, визначені умовами випуску, нараховані відсотки за облігаціями 2117 7311 4500
Сума відсотків віднесена на результат виконання кошторису звітного періоду 7311 5511 4500
Віднесено на збільшення вартості інвестицій амортизацію дисконту 2512 7311 591
Сума амортизації дисконту списана на збільшення капіталу у підприємствах в інших 
цінних паперах 7311 5212 591

Надійшли нараховані відсотки на поточний чи казначейський рахунок 2311—2314 2117 4500
Щорічно робляться нарахування відсотків та амортизації дисконту у сумах, наведених у 
табл. 8.2 ... ... ...

У разі коли на чергову дату балансу термін погашення становить менше 12 місяців, 
довгострокова інвестиція переводиться в поточну у сумі амортизованої вартості 2611 2512 49 065

У строки, визначені умовами випуску, нараховані відсотки за облігаціями 2117 7311 4500
Сума відсотків віднесена на результат виконання кошторису 7311 5511 4500
Нарахування амортизації дисконту 2611 7311 935
Сума амортизації дисконту списана на збільшення капіталу у підприємствах в інших 
цінних паперах 7311 5212 935

Надійшли нараховані відсотки на поточний чи казначейський рахунок 2311—2314 2117 4500
Погашення облігацій 2311—2314 2611 50 000
Одночасно списується капітал у підприємствах в інших цінних паперах 5212 5511 50 000

Джерело: складено за [5]

«фінансові інвестиції» буде сприяти більш точній та однозначній 
ідентифікації фінансових інвестицій в обліку у суб’єктів бухгал-
терського обліку в державному секторі України. 

Розроблено дерево прийняття рішення щодо вибору методу 
оцінки фінансових інвестиції на дату надходження та дату 
балансу. Його використання, на нашу думку, значно спростить 



233

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

процес прийняття відповідного рішення та буде сприяти пов-
ному, достовірному та неупередженому відображенню інфор-
мації про фінансові інвестиції у звітності суб’єктів бухгал-
терського обліку в державному секторі та розкрито методику 
обліку фінансових інвестицій у суб’єктів бухгалтерського 
обліку в державному секторі. 
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Сидоренко А.А. Финансовые инвестиции у 
субъектов бухгалтерского учета в государственном 
секторе: понятие, признание и проблемы учета 

Аннотация. В статье исследована сущность поня-
тия «финансовые инвестиции» и предложено его уточ-
нение. Разработано дерево принятия решения по выбо-
ру метода оценки финансовых инвестиций на дату их 
поступления и дату баланса и исследована методика 
учета финансовых инвестиций у субъектов бухгалтер-
ского учета в государственном секторе. 

Ключевые слова: финансовые инвестиции, субъек-
ты государственного сектора, учет, оценка, признание. 

Sidorenko O.O. Financial investments in subjects 
accounting in public sector: concept, recognition and 
accounting problems 

Summary. The definition of “financial investments” has 
been specified in the article, which should be understood as 
“assets held (controlled) by the accounting entity in the public 
sector in order to obtain economic benefits from their owner-
ship in the form of interest, dividends, etc., increase in the cost 
of capital or other benefits to the investor”. A decision tree is 
made for choosing a method for evaluating a financial invest-
ment at the date of receipt and the date of the balance sheet 
and discloses the methodology for accounting for financial 
investments in accounting entities in the public sector.

Keywords: financial investments, subjects accounting 
in public sector, accounting, concept, recognition.
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к.е.н., доцент кафедри обліково-аналітичних баз знань,
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НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ 
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ 

СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Анотація. У статті визначено підхід до формуван-

ня обліково-аналітичного забезпечення в умовах про-
цесного управління; доведено, що обліково-аналітичне 
забезпечення має поліфункціональний характер. Визна-
чено основні функції, що реалізуються в інформаційно-
му просторі підприємства та спрямовані на формуван-
ня і розвиток інформаційних ресурсів як інструменту 
ведення бізнесу. Запропоновано функціональну модель 
обліково-аналітичного забезпечення за двома ієрархіч-
ними рівнями: системно-цільовими функціями, функці-
онально-технологічними функціями.

Ключові слова: обліково-аналітичне забезпечення, 
стратегічний управлінський облік, стратегічне управ-
ління, інформаційне забезпечення, інформаційна систе-
ма, модель.

Постановка проблеми. Від управлінських рішень зале-
жить ефективність роботи підприємства. Проте процес роз-
роблення та впровадження рішень є найбільш складним і най-
менш формалізованим з усіх процесів управління. Прийняття 
управлінських рішень ґрунтується передусім на своєчасній, 
змістовній та релевантній інформації, яка має бути в основі 
цих рішень. Ключовою ланкою формування інформації є під-
система бухгалтерського обліку, функцією якої є збір, нако-
пичення, обробка і передача інформації, яка має бути упо-
рядкованою для забезпечення інформаційних вимог апарату 
управління. Але сучасні процеси глобалізації, які характеризу-
ються ризиком, невизначеністю, різноманітністю економічних 
відносин, багатоаспектністю цілей та процесів, потребують 
удосконалення інформаційного забезпечення як підґрунтя для 
прийняття управління. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання щодо 
побудови обліково-аналітичного забезпечення системи стра-
тегічного обліку за різними напрямами піднімалася в еконо-
мічних дослідженнях неодноразово. Наприклад, питанням 
формування інформаційного забезпечення процесу стратегіч-
ного управління підприємством присвячено роботи вітчизня-
них і зарубіжних учених, таких як: Л.В. Попов, М.І. Баканов, 
І.О. Бланк, І.Н. Богата, С.М. Галузіна, А.Н. Кузьмінський, 
О.В. Пархоменко, В.І. Ткач, А.А. Томпсона, А.А. Пилипенко, 
І. Ансофф, П.Й. Атамас, О.А. Мошковська, Л.В. Нападовська, 
В.В. Сопко, Б. Райан, В.Р. Шевчук, М.Т. Щирба та ін. Питання 
організації забезпечення інформацією управлінських потреб 
вітчизняними підприємствами досліджувалися в робо-
тах: Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, З.В. Гуцайлюка, З.В. Задо-
рожного, Г.Г. Кірейцева, Я.Д. Крупки, М.В. Кужельного, 
С.А. Кузнецова, В.Г. Лінника, Є.В. Мниха, М.С. Пушкаря, 
В.С. Рудницького, П.Т. Саблука, П.Я. Хомина, В.Г. Швеця, 
С.І. Шкарабана. 

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Але, на нашу думку, недостатньо дослідженими зали-

шаються питання організації інформаційної взаємодії систем 
стратегічного управління та обліку для формування і підтримки 
конкурентоспроможності підприємства.

Мета статті полягає в упорядкуванні теоретико-методоло-
гічних засад, принципів та підходів до формування обліково-а-
налітичного забезпечення для адаптування його інструмента-
рію до потреб стратегічного управління. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Інформація 
сьогодні стає основним ресурсом підприємства в конкурент-
ній боротьбі, тому методи та інструменти її збору, отримання, 
аналізу та накопичення стають досить актуальними для сучас-
них підприємств. Обліково-аналітичне забезпечення має відо-
бражати реальний стан бізнесу та забезпечувати адекватну 
реакцію на зміни в навколишньому середовищі та забезпечу-
вати пошук оптимальної взаємодії фінансових, матеріальних, 
інтелектуальних ресурсів підприємства. Тобто обліково-аналі-
тичне забезпечення як мінімум має виконувати комунікативну, 
інформаційну, аналітичну, прогностичну функцію. Це, своєю 
чергою, потребує розроблення відповідної моделі обліково-а-
налітичного забезпечення. 

Сьогодні достатньо детально розглянуто окремі елементи 
обліково-аналітичної системи підприємства. Складність роз-
роблення концептуальної моделі обліково-аналітичного забез-
печення полягає у тому, що необхідно поєднати у суцільний 
інформаційний простір облікові та аналітичні інструменти, 
узгодити їх між собою з урахуванням потреб менеджменту та 
створити відповідні умови для втілення цієї моделі у прак-
тичну діяльність підприємства. Питання моделювання різних 
видів обліку розглядалося у працях науковців неодноразово. 
Наприклад, А.А. Пилипенко [1, с. 68–69] розробив мережеву 
структурну модель проблемної сфери організації обліко-
во-аналітичного забезпечення управління витратами, орієн-
товану на реалізацію стратегії управління підприємством, 
яка дає змогу забезпечити ефективне використання ресурсів 
і капіталу підприємства в різних видах його діяльності від-
повідно до стратегічних та поточних цілей розвитку. Вчений 
пропонує розроблення моделей обліково-аналітичного забез-
печення на основі методології структурного аналізу й проек-
тування моделі в термінах SADT. І.Н. Богата [6] вважає, що 
модель управлінського обліку має бути доповнена об’єктами 
макросередовища, тобто передбачає їх моніторинг. Але його 
недоліком уважає неможливість забезпечення швидкого реа-
гування на зміни зовнішнього середовища. С.П. Суворова [7] 
запропонувала концепцію стратегічного обліку, що базується 
на ієрархії фінансових, виробничих та інших процесів, тобто 
синтез управлінського обліку та інформаційних потоків. 
Ш.І. Алібеков та А.Х. Ібрагімова [5] запропонували модель 
інформаційного поля, але ця модель не забезпечує самостій-
ний збір інформації про макро-, мезо- та мікросередовище. 
Р.Ф. Бруханський, досліджуючи роботу агропромислових 
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підприємств, указує на те, що «значна частина проблем і 
недоліків інформаційного супроводу процесу прийняття 
управлінських рішень стратегічного характеру зумовлена 
недосконалістю структури інформаційної бази … типова 
модель формування якої зводиться лише до формальної кон-
солідації менеджером інформації з двох джерел: облікового і 
поза облікового» [1, с. 24]. Т.О. Тарасова [9] запропонувала 
функціональну модель обліково-аналітичного забезпечення з 
використанням процесного підходу та визначає основні функ-
ції, які реалізуються в інформаційному просторі для фор-
мування і розвитку інформаційного ресурсу як інструменту 
ведення бізнесу. Як зазначається в роботі [2], «система облі-
ково-аналітичного забезпечення, з одного боку, – складова 
частина процесу інформаційного забезпечення підприємства, 
з іншого – частина цілісної системи управління підприєм-
ством, яка має цілеспрямований результат, для досягнення 
якого виконується послідовність процесів», а також наголо-
шується, що «…головним недоліком наявних підходів до фор-
мування системи обліково-аналітичного забезпечення є те, що 
здебільшого визначаються контур системи, її складники, певні 
методи та підходи до обліку й аналізу, але відсутнє бачення 
системи як динамічного інструмента, що забезпечує розвиток 
підприємства (перехід підприємства як об’єкта управління від 
одного стану до іншого)…». 

Останнім часом досить активно критикуються традиційна 
фінансово орієнтована концепція менеджменту та побудована 
на її основі обліково-аналітична система, яка ґрунтується на 
показниках фінансової звітності. Це відбувається через те, 
що сучасна система обліку не містить і показники, які не 
мають вартісного виміру. Вирішення цієї проблеми поступово 
призводить до того, що з’являються нові методи, підходи та 
способи, які становлять основу нових обліково-аналітичних 
моделей. Так, наприклад, часто застосовуваною є модель зба-
лансованої системи показників (Balanced ScoreCard – BSC), 
яка являє собою формат опису діяльності підприємства за 
допомогою набору показників, які відповідають чотирьом 
стратегічним перспективам. Головна відмінність цієї моделі 
полягає у тому, що вона пов'язана з бізнес-процесами, які 
спрямовуються на гармонічне поєднання задоволень потреб 
клієнтів і співробітників підприємства. BSC-модель зорієнто-
вана на стратегічний розвиток та сприяє розширенню інфор-
маційних можливостей облікової системи за рахунок саме 
нефінансових показників та можливості визначення причин-
но-наслідкових зв'язків між групами показників, об'єднаних 
у проекції, взаємозв'язки між показниками підприємства та 
його підрозділів. Висока ефективність моделі BSC зумовила 
появу аналогічних концепцій: моделі Лоренца Мейсела (дода-
вання перспективи людських ресурсів); системи моніторингу 
господарської діяльності (Business availability or business 
activity monitoring – BAM), що надають доступ у режимі 
реального часу до основних показників результативності біз-
несу; піраміди ефективності (будується на концепціях гло-
бального управління якістю, промислового інжинірингу та 
обліку, заснованого на діях). Також досить значного розпов-
сюдження набула модель MRP/ERP, яка включає в себе під-
системи-блоки (або серії): управління запасами; управління 
постачанням; управління збутом; управління виробництвом; 
планування; управління сервісним обслуговуванням; управ-
ління ланцюжками поставок; управління фінансами.

Модель системи обліково-аналітичного забезпечення 
може бути представлена як сукупність цілей обліково-ана-

літичної системи; витрат на функціонування обліково-ана-
літичної системи; елементів обліково-аналітичної системи; 
факторів внутрішнього та зовнішнього середовища; тран-
сляційної та інформаційної провідності системи; якісних 
вимог до інформації; науково-практичний інструментарій [4]. 
Р.Ф. Бруханський [2] пропонує: «Для налагодження багатоас-
пектної обліково-інформаційної бази прийняття обґрунтова-
них управлінських рішень стратегічного характеру доцільно 
провести синтез базових принципів стратегічного розвитку 
підприємства із принципами побудови та функціонування 
облікової системи сільськогосподарських підприємств та з 
концепціями цінності, стратегічного позиціонування і моні-
торингу стратегічних факторів впливу». 

Моделі організації обліку формуються за двома напрямами: 
модель, яка відображає наявні бізнес-процеси на підприємстві, 
та модель, яка відображає необхідні зміни бізнес-процесів «як 
повинно бути». 

Визначивши причини необхідності побудови системи облі-
ково-аналітичного забезпечення стратегічного управління на 
підприємствах, необхідно виявити та проаналізувати ті про-
блемні аспекти функціонування діючої моделі обліку, на яких 
наголошують сучасні вчені. Виявлення недоліків обліково-а-
налітичного забезпечення системи стратегічного управління 
порівняно з вимогами стратегічного менеджменту є переду-
мовою для вдосконалення стратегічно орієнтованого обліко-
во-аналітичного забезпечення, яке буде відповідати потребам 
управлінської практики (рис. 1). 

По-перше, на нашу думку, модель обліково-інформацій-
ного супроводу стратегічного управління має не тільки своє-
часно вирішувати проблеми, що виникають, а й передбачати 
кризові явища. 

По-друге, модель має давати змогу розширити функції 
та межі управління, а також урахувати нетрадиційні об’єкти 
обліку. 

По-третє, надавати необхідну інформацію в оптимальній 
формі з високим ступенем сприйняття як обліковими, так і 
необліковими працівниками.

По-четверте, модель обліково-аналітичного забезпечення 
має бути інструментом забезпечення інформаційного супро-
воду процесу прийняття стратегічних рішень. 

Окрім того, необхідно враховувати умови, в яких діє 
сучасне вітчизняне підприємство:

– умови інституційного середовища, що впливає на фор-
мування зв’язків підприємства з оточуючим середовищем;

– встановлення межі підприємства як економічної сис-
теми досить складний процес, тому саме обліково-аналітичне 
забезпечення фіксує зв’язки підприємства з оточенням; 

– основу облікової системи вже буде становити не фікса-
ція фактів, а інформаційна модель випереджаючого відобра-
ження об’єктів обліку та його оточення.

Метою функціонування системи обліково-аналітичного 
забезпечення є формування та передача оперативної, релевант-
ної та якісної обліково-аналітичної інформації для забезпе-
чення обґрунтованості та ефективності прийняття стратегічних 
управлінських рішень у системі стратегічного менеджменту 
підприємства. Об'єктом системи обліково-аналітичного забез-
печення є підприємство та його макро- і мезосередовище, а 
предметом – його господарські процеси, спрямовані на страте-
гічний розвиток. Система обліково-аналітичного забезпечення 
виконує інформаційну, облікову, аналітичну та контрольну 
функції та відповідні їм завдання, спрямовані на забезпечення 
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досягнення мети: представлення інформаційної підтримки для 
формування стратегічних управлінських рішень; здійснення 
аналізу та оцінка ефективності конкурентних, інноваційних, 
інвестиційних та інших процесів підприємства загалом та в різ-
них аналітичних аспектах; планування і контроль ефективності 
діяльності підприємства в довгостроковій перспективі; обґрун-
тування пріоритетних напрямів його стратегічного розвитку.

Складниками системи є підсистеми: обліку, аналізу, аудиту 
та внутрішнього контролю. аудиту та внутрішнього контролю; 
економічного аналізу. Кожна з підсистем містить відповідні 
складники: 

– за видами обліку – підсистеми бухгалтерського, управ-
лінського, податкового, статистичного, оперативного, страте-
гічного та фінансового обліку; 

– за напрямами економічного аналізу – підсистеми фінан-
сового, техніко-економічного, управлінського, інвестиційного, 
інноваційного, маркетингового, логістичного, зовнішньоеконо-
мічної діяльності та стратегічного аналізу тощо;

– за видами контролю – підсистеми внутрішнього контр-
олю, зовнішнього контролю, внутрішнього аудиту; 

Кожний із запропонованих елементів містить відповідні 
блоки: «методика»; «організаційна структура та управлінські 
процедури»; «технології». Ці елементи поєднуються шляхом 
інформаційного забезпечення, що робить можливим створення 
та рух інформаційних потоків між ними за допомогою сукуп-
ності засобів пошуку, збору, отримання, обробки, накопичення, 
передачі та збереження інформації.

Специфіка управління стратегічними процесами підпри-
ємства має виявлятися у всіх складниках системи обліково-а-
налітичного забезпечення управління стратегічним розвитком 
підприємства: 

– у підсистемі обліку та аудиту – шляхом створення та 
обробки обліково-звітної інформації, яка має досить досто-
вірно відображати господарські процеси за різними аналітич-
ними аспектами; 

– у підсистемі аналізу – через формування аналітичного 
інструментарію оцінки стану, тенденцій розвитку та ефектив-
ності довгострокових процесів, а також якісних стратегічних 
та вартісних характеристик підприємства, наприклад інвести-
ційної привабливості інноваційного потенціалу, іміджу тощо. 

Рис. 1. Складники моделі системи обліково-аналітичного забезпечення  
стратегічного управління підприємством
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Вирішення завдань побудови обліково-аналітичного забез-
печення управління стратегічним розвитком підприємства вима-
гає вирішення методичних проблем як у методології сучасного 
обліку щодо об'єктивного відображення результатів глобальних 
процесів розвитку, які ускладнюють аналіз та управління цими 
процесами як на рівні підприємств, так і на мезо- та макрорівні, 
а також у методології та підходів до аналізу, де сьогодні не є оста-
точно сформованим аналітичний інструментарій оцінки напря-
мів стратегічного розвитку підприємств [5].

Таким чином, система обліково-аналітичного забезпечення 
управління стратегічним розвитком підприємства становить 
єдність систем обліку, аудиту та аналізу, які створюють інфор-
маційні потоки в процесі формування і передачі оператив-
ної, якісної, достовірної та релевантної обліково-аналітичної 
інформації для забезпечення обґрунтованості та ефективності 
прийняття стратегічних управлінських рішень у системі стра-
тегічного менеджменту підприємства. 

Висновки. Отже, обліково-аналітична модель призначена 
для здійснення інформаційної підтримки прийняття коротко-
строкових та довгострокових управлінських рішень у системі 
стратегічного управління для забезпечення конкурентоспро-
можності підприємства. За допомогою інструментів страте-
гічного управлінського обліку проводяться відбір, аналіз та 
постійний моніторинг показників макро-, мікро- та мезосере-
довища для вчасного виявлення, моніторингу та прогнозування 
змін у зовнішньому і внутрішньому середовищі, які можуть 
потребувати зміни наявного стратегічного плану розвитку під-
приємства та зміни конкурентних переваг підприємства. 

Створення концептуальної моделі обліково-аналітичного 
забезпечення як одного з ключових компонентів забезпечення 
стратегічного роозвитку підприємства має стати запорукою 
ефективного управління підприємства у довгостроковій пер-
спективі.

Рис. 1. Концепція системи обліково-аналітичного забезпечення стратегічного управління підприємствами
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розвиток підприємства 

Інформаційна, комунікативна, облікова, аналітична, контрольна 

Надання інформаційної підтримка у прийнятті стратегічних рішень, проведення 
аналізу та оцінки ефективності стратегічних рішень, контроль і планування 
ефективних стратегічних рішень, обґрунтування перспективних напрямків розвитку 

Підсистеми обліку, аналізу, внутрішнього контролю 
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Титенко Л.В. Направления формирования 
концептуальной модели учетно-аналитического 
обеспечения системы стратегического управления

Аннотация. В статье определен подход к формирова-
нию учетно-аналитического обеспечения в условиях про-
цессного управления. Доказано, что учетно-аналитиче-
ское обеспечение имеет полифункциональный характер. 
Определены основные функции, реализуемые в инфор-
мационном пространстве предприятия и направленные на 
формирование и развитие информационных ресурсов как 
инструмента ведения бизнеса. Предложена функциональ-
ная модель учетно-аналитического обеспечения по двум 
иерархическим уровням: системно-целевым функциям, 
функционально-технологическим функциям.

Ключевые слова: учетно-аналитическое обеспе-
чение, стратегический управленческий учет, стратеги-
ческое управление, информационное обеспечение, ин-
формационная система, модель.

Tytenko L.V. Directions of the formation of a 
conceptual model of accounting and analytical supply of 
the strategic management system

Summary. The article defines an approach to the 
formation of accounting and analytical support in the 
conditions of process management; It is proved that the 
accounting and analytical support has polyfunctional 
character; the basic functions that are implemented in the 
information space of the company and aimed at the forma-
tion and development of information resources as a tool 
for doing business are determined; the functional model 
of accounting and analytical support for two hierarchical 
levels is proposed: system-target functions, functional and 
technological functions

Keywords: accounting and analytical support, strategic 
management accounting, strategic management, informa-
tion support, information system, model.
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МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ  
ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

В ЕКОНОМІЦІ
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ПРОГНОЗУВАННЯ ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ  
ДИНАМІКИ ОБСЯГІВ ЕКСПОРТНИХ ПОТОКІВ  

КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Анотація. У статті побудовано ARIMA-модель 

динаміки з інтервенціями для прогнозування обся-
гу експорту товарів країн Європейського Союзу. Для 
моделювання використано теорію часових рядів, про-
грамний продукт STATISTICA 10 та статистичні дані 
обсягів експорту товарів у млн. євро країн ЄС. Про-
ведено аналіз динаміки обсягів експорту товарів країн 
ЄС протягом досліджуваного періоду. Використовую-
чи отриману ARIMA-модель, ми розрахували прогноз-
ні значення для обсягів експорту товарів країн ЄС на 
майбутні періоди. Підтвердження адекватності побу-
дованої моделі здійснено на основі крос-перевірки та 
аналізу залишків моделі.

Ключові слова: експорт, міжнародна торгівля, ма-
тематична модель, прогнозування, часові ряди.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку 
світової економіки одним із ключових завдань управлінців є 
попередня оцінка, а в подальшому якісний прогноз перебігу 
певного соціально-економічного процесу. Одним із таких про-
цесів є міжнародна торгівля, роль якої в економічному роз-
витку стає все вагомішою. Отже, постає актуальність завчас-
ного планування обсягів експортно-імпортних потоків, що 
дасть змогу раціонально розподілити ресурси країн у сфері 
зовнішньої торгівлі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням роз-
робки моделей прогнозування економічних процесів присвячено 
чимало робіт вітчизняних та зарубіжних науковців, таких як, 
зокрема, І.В. Антохонова [1], А.М. Єріна [2], Б.Є. Грабовецький 
[3], К.Д. Льюіс [4], Т.Г. Морозова, О.В. Пикулькин, В.Ф. Тихонов 
[5]. Також багато вчених приділили свою увагу дослідженню еко-
номічних явищ за допомогою теорії часових рядів та побудови 
ARIMA-моделей. Серед них слід назвати таких, як Л.А. Оси-
пов, А.М. Кричевський [6], О.Д. Юдін, В.П. Носко, Р.М. Ентов, 
П.А. Кадочніков, С.С. Пономаренко [7].

Мета статті полягає в побудові прогнозної моделі обсягів 
експортних потоків для підвищення ступеня поінформованості 
особи, яка приймає рішення стосовно важливих тенденцій у 
сфері зовнішньої торгівлі країни.

Виклад основного матеріалу дослідження. З огляду на 
характер перебігу міжнародної торгівлі до дослідження цього 
процесу часто застосовують теорію часових рядів [8]. На 
основі аналізу часового ряду можна побудувати математичну 
модель і здійснити прогноз на майбутні періоди. Моделі про-
гнозування часових рядів застосовують на практиці у багатьох 
сферах економіки.

Для моделювання застосуємо модуль Time series analysis/
Forecasting пакета STATISTICA 10 та статистичні дані Eurostat 
[9] обсягів експорту товарів у млн. євро країн Європей-
ського Союзу за кожен місяць з січня 2002 року по вересень 
2017 року. Отже, у нас утворився ряд зі 189 спостережними 
даними.

Спочатку розглянемо на графіку початковий часовий ряд 
(рис. 1).

З рис. 1 чітко видно, що існує сезонна залежність обсягу 
експорту товарів країн ЄС. Для кращої візуалізації побудуємо 
гістограму ряду (рис. 2).

На основі гістограми робимо висновок, що ряд не є нор-
мально розподіленим, тому надалі важливим завданням буде 
встановлення залежності для цього ряду.

Для цього розіб’ємо вихідний ряд на дві складові, а саме 
детерміновану функцію і випадкову складову. Випадкова скла-
дова повинна бути представлена у вигляді ряду Гаусса з неза-
лежними приростами.

Для визначення характеру невипадкової складової побу-
дуємо автокореляційну функцію вихідних даних для перших 
180 значень (рис. 3).

Розглянувши характеристики автокореляційної функції 
показника обсягів експорту товарів країн ЄС (рис. 3), маємо 
підстави стверджувати, що для моделювання динаміки цього 
показника можуть бути використані авторегресійні моделі.

Перетворимо вихідний досліджуваний ряд у ряд такого 
вигляду:

      1 txtxtDx .                              (1)
Перетворений ряд відображено на рис. 4, а автокореляційна 

функція цього ряду – на рис. 5.
Із функції автокореляції (рис. 5) видно, що на перших лагах 

не спостерігається значуща кореляція, проте для значення лагів, 
які кратні сезонності, вона значуща лише для першого періоду. 
Аналогічно з функції часткової кореляції (рис. 6) випливає 
зменшення кореляційної залежності з плином часу. На основі 
значень АКФ і ЧАКФ визначаємо параметри для побудови про-
гнозної моделі динаміки обсягів експорту товарів країн ЄС. 
Для цього використаємо метод аналізу часових рядів з розри-
вами, що реалізований у пакеті STATISTICA 10 (Interrupted 
Time Series Analysis ARIMA). На основі моделювання нами 
отримані прогнозні значення для обсягів експорту на період з 
січня по грудень 2017 року (рис. 7).

Окрім того, результати моделювання динаміки обсягів 
експорту товарів країн ЄС на 2017 рік можна представити гра-
фічно (рис. 8).
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Рис. 1. Лінійний графік експорту товарів країн ЄС  
протягом січня 2002 року – вересня 2017 року

Рис. 2. Гістограма обсягів експорту товарів країн ЄС  
протягом січня 2002 року – вересня 2017 року
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Рис. 3. Функція автокореляції обсягів експорту товарів країн ЄС 
протягом січня 2002 року – вересня 2017 року



242

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

Рис. 4. Динаміка обсягів експорту товарів країн ЄС протягом січня 
2002 року – вересня 2017 року (млн. євро) (трансформований ряд)

Рис. 5. Функція автокореляції обсягів експорту товарів країн ЄС  
протягом січня 2002 року – вересня 2017 року (трансформований ряд за (1))

Рис. 6. Функція часткової автокореляції обсягів експорту товарів  
країн ЄС протягом січня 2002 року – вересня 2017 року 

(трансформований ряд із різницею 12)
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Рис. 7. Результати моделювання динаміки обсягів експорту товарів  
країн ЄС на 2017 рік

Рис. 8. Графік моделювання динаміки обсягів експорту товарів  
країн ЄС на 2017 рік
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Оскільки для побудови моделі ми використали не всі ста-
тистичні дані, а лише за період з січня 2002 року по грудень 
2016 року, то маємо змогу порівняти отримані прогнозні дані 
за результатами моделювання і фактичні дані за період з січня 
по вересень 2017 року.

Як бачимо з результатів аналізу, середня похибка різниці між 
одержаними прогнозними значеннями і фактичними в середньому 
складає 4,6%, що вказує на високу якість побудованої моделі.

Окрім того, адекватність моделі підтверджена аналізом 
залишків моделі (рис. 9, 10), розподіл яких добре апроксиму-
ється нормальним розподілом.

На основі побудованої моделі можна отримати прогнозні 
значення на період з жовтня 2017 року по вересень 2018 року, 
тобто на рік наперед, з урахуванням того, що ми маємо спосте-
режні дані по вересень 2017 року (рис. 11).

Висновки. Отже, застосувавши до міжнародної торгівлі 
теорію часових рядів, доходимо висновку, що на основі ста-
тистичного аналізу можна побудувати математичну модель, яка 

Таблиця 1
Порівняння отриманих прогнозних значень обсягів 
експорту товарів країн ЄС на 2017 рік з фактичними

Exports Prognosis Error
2017M01 264 064,7 251 775,8 0,046537362
2017M02 267 468,2 266 637,1 0,00310731167
2017M03 309 808,8 280 026,1 0,0961325684
2017M04 259 891,4 270 686,7 0,0415376271
2017M05 289 697,7 265 122,3 0,0848313118
2017M06 289 295,5 281 314,2 0,027588783
2017M07 264 632,7 258 066,7 0,0248119059
2017M08 250 799,8 244 320,5 0,0258345124
2017M09 287 812,6 280 494,8 0,0254257329

2017M010 272 294,8
2017M011 286 511,1
2017M012 259 256,7
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Рис. 9. Гістограма залишків моделі

Рис. 10. Апроксимація розподілу залишків моделі

Рис. 11. Результати моделювання динаміки обсягів експорту товарів 
країн ЄС на період з жовтня 2017 року по вересень 2018 року

 

Normal Probability Plot: EXPORTS
ARIMA (0,1,0)(1,0,0) residuals;

-40000 -30000 -20000 -10000 0 10000 20000 30000 40000

Value

-3

-2

-1

0

1

2

3

E
xp

ec
te

d 
N

or
m

al
 V

al
ue

 



245

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

зможе пояснити поведінку ряду, а також здійснити прогноз на 
майбутні періоди.

При цьому дослідження міжнародної торгівлі включає в 
себе реалізацію наступних етапів для кожного з показників, а 
саме аналіз динаміки показника на кожному з часових інтер-
валів досліджуваного періоду; побудову моделі, що адекватно 
відображає динаміку показника у часі; прогнозування на основі 
отриманої моделі.

Таким чином, отриману засобами пакета STATISTICA 
10 ARIMA-модель динаміки з інтервенціями (перерваного часо-
вого ряду) можна використовувати як інструмент прогнозування 
основних тенденцій динаміки обсягів експортних потоків країн.

Аналогічні прогнозні моделі можна побудувати і для роз-
рахунку інших показників міжнародної торгівлі на майбутні 
періоди.
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Дзюбановская Н.В., Еременко В.А. Прогнози-
рование основных тенденций динамики объемов 
экспортных потоков стран Европейского Союза

Аннотация. В статье построена ARIMA-модель 
динамики с интервенциями для прогнозирования 
объема экспорта товаров стран Европейского Союза. 
Для моделирования использованы теория временных 
рядов, программный продукт STATISTICA 10 и ста-
тистические данные объемов экспорта товаров в млн. 
евро стран ЕС. Проведен анализ динамики объемов 
экспорта товаров стран ЕС в течение исследуемого 
периода. Используя полученную ARIMA-модель, 
мы рассчитали прогнозные значения для объемов 
экспорта товаров стран ЕС на будущие периоды. 
Подтверждение адекватности построенной модели 
осуществлено на основе кросс-проверки и анализа 
остатков модели.

Ключевые слова: экспорт, международная торгов-
ля, математическая модель, прогнозирование, времен-
ные ряды.

Dziubanovs’ka N.V., Yer’omenko V.O. Forecasting 
the main trends of the dynamics of the export flows of 
the countries of the European Union

Summary. In the article ARIMA-Interim Time Inter-
vention Dynamics Model for forecasting the export vol-
umes of goods of the countries of the European Union 
was constructed. The model was made by means of the 
theory of time series, the software package STATISTICA 
10 and statistical data of export volumes of goods in mil-
lions of Euros of EU countries. The analysis of dynamics 
of the export volumes of goods of EU countries during 
the investigated period was realized. On the basis of re-
ceived ARIMA-model, predicted values for export vol-
umes of goods of EU countries for future periods were 
calculated. The adequacy of the constructed model was 
confirmed on the basis of cross-check and analysis of the 
model residues.

Keywords: export, forecasting, international trade, 
mathematical model, time series.
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КОНЦЕПЦІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ 
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ  

МОРСЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПОРТУ
Анотація. Статтю присвячено систематизації 

методологічних підходів до економіко-математично-
го моделювання діяльності морського торговельно-
го порту та інших суб’єктів транспортно-вантажної 
системи. Здійснено декомпозицію ключових підсис-
тем управління фінансово-господарською діяльніс-
тю морського торговельного порту. Запропоновано 
авторський концептуальний підхід до моделювання 
процесів управління морським торговельним портом. 
Визначено ключові моделі підготовки і прийняття 
стратегічних та операційних рішень щодо управління 
метасистемою фінансово-господарської діяльності 
та операційними бізнес-процесами морського торго-
вельного порту.

Ключові слова: економіко-математичне моделю-
вання, морський торговельний порт, фінансово-госпо-
дарська діяльність, бізнес-процеси, метасистема управ-
ління, транспортно-вантажна система.

Постановка проблеми. Морські торговельні порти є стра-
тегічно важливими складниками, чинниками та базою роз-
витку транспортної системи національної економіки. Сучасні 
макроекономічні умови характеризуються коливаннями, часто 
з короткими або тривалими негативними трендами в діловій 
активності вітчизняних суб’єктів господарювання, експорт-
но-імпортних відносинах, інвестиційній діяльності й інших 
сферах. Водночас серед морських портів на міжнародному рівні 
посилюється конкуренція, а взаємодія з клієнтами та логістич-
ними підприємствами набуває інтеграційного характеру. 

Кількість морських портів у світі сягнула понад 2,2 тис. од. 
[2]. Найбільш активних міжнародних морських портів налі-
чується лише 835 [11]. Останніми роками у світі домінують 
китайські порти. Так, зі 172 портів Китаю 10 увійшло до пер-
шої двадцятки світового рейтингу найбільш завантажених пор-
тів за обсягом вантажообігу в 2015 р., і дев’ять – за обсягом 
перевалки контейнерів. При цьому порт Шанхай посідає перше 
місце за обома критеріями рейтингу [13]. Для досягнення кон-
курентних переваг порти-лідери зосереджені на вдосконаленні 
управлінських процесів разом із впровадженням технологічних 
нововведень. 

За таких умов, що склалися нині, українським морським 
торговельним портам потрібно прискорити перехід до сучас-
них світових стандартів і долучитися до процесів інтеграції з 
вантажовідправниками, перевізниками, операторами склад-
ської логістики, вантажоодержувачами. Проте на тлі дефіциту 
вигідних джерел фінансування такий перехід є дуже складним 
завданням, тому для вирішення проблем низької ефективності 
діяльності морського торговельного порту, зменшення ринко-
вих утрат і накопичення економічного потенціалу для реаліза-
ції програм модернізації порту і його системи управління слід 

застосовувати сучасний апарат моделювання, методи аналізу 
даних і прийняття рішень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Підкреслюючи 
соціальну-економічну значущість і пильну увагу як науковців, 
так і практиків до управління морським торговельним портом, 
автори [8] зазначають їх прагнення до розроблення єдиної кон-
цептуальної моделі, за допомогою якої можна чітко визначати 
управлінські проблеми.

Широковідома концепція управління ланцюгами поста-
чань (Supply Chain Management, SCM) указує на морський 
торговельний порт як на одну з основних ланок, що забезпе-
чують пересування товарно-матеріальних цінностей [6]. Але 
категорії у цій концепції не можуть бути прямо застосовані 
для коригування адміністративних та управлінських функцій 
порту. Насамперед це зумовлено конфліктами між зацікавле-
ними сторонами, які мають безпосереднє відношення до про-
цесів надання логістичних послуг [8]. Конфліктність можливо 
подолати за рахунок більш тісних ділових відносин, побудови 
дієвих механізмів співробітництва, кооперації та інтегрованої 
взаємодії зацікавлених сторін за багатьма напрямами основної 
діяльності, фінансування, поліпшення якості послуг і розвитку 
логістичної системи.

З одного боку, морський торговельний порт і вантажні 
термінали при ньому відіграють важливу роль у забезпеченні 
інтегрованості кожного ланцюга постачань, що, своєю чер-
гою, сприяє поліпшенню операційних і фінансових результа-
тів діяльності окремих його ланок: виробничих, торговельних 
і логістичних компаній. З іншого ж боку, інтеграція морських 
торговельних портів у ланцюги постачань має позитивний 
вплив на результативність і ефективність роботи цих портів 
[12]. Сильна орієнтація керівної компанії, що забезпечує діяль-
ність морського порту на інтегрованому ланцюгу постачань, 
дає змогу вирівняти внутрішні логістичні функції між собою 
і з зовнішніми функціями, що виникають згідно з діловими 
зв’язками з організаціями, розташованими «вгору» і «вниз» по 
ланцюгу постачань. 

Водночас треба зазначити, що деякі автори [10] не встано-
вили позитивного зв’язку між інтеграцією ланцюга постачань 
і поліпшенням результатів діяльності морського торговельного 
порту. Проте, як свідчить практика останніх десятирічь, гло-
бальні логістичні оператори знаходяться в постійному пошуку 
та впровадженні стратегій вертикальної інтеграції для забезпе-
чення комплексного й інтегрованого логістичного сервісу [9]. 

Отже, простежується така вертикаль: «система управління 
(макрорівня) – ланцюги постачань – мережа логістичних цен-
трів – морські торговельні порти». Без визначення концеп-
туальних засад їх взаємного функціонування та оптимізації 
операційних процесів усередині учасників транспортно-ло-
гістичних відносин неможливе ефективне функціонування як 
виробничої, так і транспортної сфер країни. 
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Морський торговельний порт є важливим гравцем у ство-
ренні інноваційного державно-приватного партнерства разом із 
комерційним сектором [4]. Теоретичні аспекти такої реформи 
портів сфокусовані на заміні структурної моделі централізова-
ного управління, спрямованого на максимізацію ефективності 
на підставі спрощення зовнішнього середовища, на модель 
інтегрованої взаємодії з орієнтацією на результативність і задо-
воленість споживачів на підставі адаптації до складних логіс-
тичних каналів і невизначеності ринків [7].

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Застосування сучасних моделей управління фінансо-
во-господарською діяльністю морського торговельного порту 
потребує удосконалення, зокрема, систематизації підходів, 
що реалізовують на стратегічному й операційному рівнях під-
готовки і прийняття рішень. Таким чином, подальший розви-
ток теоретичних засад щодо управління фінансово-господар-
ською діяльністю морського торговельного порту ґрунтується 
на загальній теорії систем, теоріях організацій, операційному 
менеджменті, управлінні бізнес-процесами, логістиці й управ-
лінні ланцюгами постачань і міждисциплінарних напрямах 
пошуку способів підвищення надійності, ефективності та кон-
курентоспроможності підприємств, а також на застосуванні 
економіко-математичного апарату моделювання складних сис-
тем, що і потребує розроблення комплексної концепції моделю-
вання відповідних процесів управління.

Мета статті полягає у розробленні концепції моделювання 
процесів управління фінансово-господарської діяльності мор-
ського торговельного порту на стратегічному й оперативному 
рівнях, що ґрунтується на принципах системного підходу до 
управління складними соціально-економічними системами, 
зокрема на моделях управління ланцюгами постачань, страте-
гічного управління, операційного менеджменту тощо.

Виклад основного матеріалу дослідження. До групи 
обов’язкових функцій управління морським торговельним пор-
том, що підлягають формалізації, належать такі:

– аналіз і планування основної діяльності на стратегічному 
і оперативному рівнях, особливо її фінансово-економічного 
складника;

– оперативне планування і контроль над перевалкою вантажів;
– облік, планування і контроль матеріальних потоків;
– контроль якості логістичних послуг;
– облік руху фінансових коштів;
– аналіз і планування допоміжних процесів і функцій;
– прогнозування потреб у логістичних процесах, передусім 

у перевалці вантажів;
– координація підрозділів морського порту, операторів, у 

тому числі стивідорів, і логістичних провайдерів, які взаємоді-
ють із ним (працюють на його території, використовують його 
матеріально-технічну базу, мають інформаційні зв’язки);

– моніторинг ділового оточення та законодавчої бази;
– підготовка і мотивація персоналу;
– підтримка реалізації державних програм соціально-еко-

номічного розвитку держави та регіонів.
Управлінська й операційна діяльність морського торго-

вельного порту повинна розглядатися його адміністрацією 
як рушійна сила щодо узгодження і синхронізації процесів у 
ланцюгах постачань. Порт є як джерелом, так і засобом запо-
бігання й усунення порушень у ланцюгах постачань. Узагаль-
нено можна стверджувати, що морський торговельний порт має 
істотний вплив на стійкість кожного окремого ланцюга поста-
чань до порушень [1].

З огляду на те, що морський торговельний порт виконує 
низку логістичних послуг, серед яких виокремлюють навіга-
ційні, перевалочні, складські, розподільчі, інформаційні, кон-
сультаційні, комерційні й інші види послуг, він постає не тільки 
логістичним центром (вузлом логістичної інфраструктури), а й 
центром міжнародної торгівлі. 

Завдяки різнобічній участі морського порту в економічних 
відносинах на засадах інтеграції розширюється коло можли-
востей для формування його потенціалу і підвищення конку-
рентоспроможності на регіональному або світовому рівні. Це 
дає змогу зробити висновок про те, що головними орієнтирами 
розвитку виступають «досконалість» логістичних процесів і 
«близькість» до торговельних відносин. При цьому як органі-
заційна форма щодо інтегрованої взаємодії різних компаній у 
сферах логістики і торгівлі є зовнішній і внутрішній ланцюги 
постачань. Моделювання й оцінка ефективності діяльності 
морського торговельного порту здійснюється за двома сцена-
ріями: за і без вертикальної інтеграції морського торговельного 
порту в зовнішні ланцюги постачань, насамперед у ті, що міс-
тять пріоритетні вантажні потоки.

Серед перспективних напрямів інтеграції морського тор-
говельного порту в зовнішні ланцюги постачань виокремлю-
ються [5]:

– участь у повсякденній незалежній мережі (Ubiquitous 
Independent Logistics Grid) – електронній технологічній плат-
формі з підтримки взаємодії розгалуженої мережі партнер-
ських організацій (перевізників, комплексних логістичних 
провайдерів, виробників, вантажовідправників). Завдяки ній 
здійснюється контактування між незалежними учасниками різ-
них спільнот, що задіяні в ланцюгах постачань;

– фокусування на перевізниках із погляду підвищення про-
пускної здатності морського торговельного порту та розуміння 
їх ролі як важливого учасника процесів постачання й опера-
ційної діяльності вантажоотримувачів. Планування перевезень 
має охоплювати більш тривалий проміжок часу та бути спрямо-
ваним на безперебійне й низьковитратне виконання зазначених 
процесів на підприємствах, куди надходять вантажі; 

– використання систем управління розгалуженими базами 
даних і хмарних сервісів для швидкої обробки та обміну даних 
у великих обсягах між учасниками ланцюгів постачань, а також 
спільної реалізації методів планування операцій і моделей 
логістичних процесів уздовж зовнішніх ланцюгів постачань;

– використання логістичних Інтернет-платформ для попов-
нення портфелю замовлень.

Більше того, морському торговельному порту слід приймати 
участь у міжнародних проектах, спрямованих передусім на:

– організацію транспортних коридорів; 
– організацію інтермодальних і мультимодальних тран-

спортних ліній;
– інтенсифікацію контейнерних перевезень.
Підкреслимо, що ключовим важелем у стратегічному управ-

лінні морським торговельним портом є економічний потенціал, 
здатний через використання активів, здійснення логістичних 
процесів, обміну інформацією і знаннями створювати цінність 
для клієнтів логістичних послуг, кінцевих споживачів, переві-
зників, складських операторів та інших зацікавлених сторін. 
Поруч із категорією «цінність» розглядаються такі категорії, 
як «конкурентоспроможність» і «конкурентні переваги порту».

На рис. 1 наведено схему концепції моделювання процесів 
управління фінансово-господарською діяльністю морського 
торговельного порту.
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Як видно з даних рис. 1, у пропонованій концепції голов-
ним принципом є створення та підтримка «наскрізних» і безпе-
рервних (англ. end-to-end) логістичних процесів у зовнішньому 
ланцюзі постачань, що проходять крізь морський торговельний 
порт. Концепція ґрунтується також на принципі інформаційної 
прозорості, що забезпечує точний, своєчасний і вичерпний роз-
гляд подій, ситуацій і станів не тільки морського торговельного 
порту, а ще й якомога більшої кількості ланцюгів постачань.

Моделювання операцій морського торговельного порту 
відіграє важливу роль в оперативному плануванні роботи 
його структурних елементів: причалу, стіни причалу, тер-
міналу, зони, ділянки, під’їзного шляху, рейду, цеху тощо. 
Кожний елемент являє собою «сервер», згідно з теорією 
черг [3]. У такий спосіб визначається пропускна здатність 
елементу, його завантаженість, довжина черги «заявок», що 
очікують обробки на цьому «сервері», середній час обробки 

Рис. 1. Схема концепції моделювання процесів управління фінансово-господарською діяльністю  
морського торговельного порту
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заявки, витрати на роботу «сервера» протягом різних про-
міжків часу. 

Відповідно до технології виконання «заявок», такі «сер-
вери» розташовуються послідовно або паралельно один до 
одного. Тоді комплекс операцій розподілений по технологічній 
мережі. Необхідно синхронізувати ці операції з позицій надій-
ності й ефективності виконання «заявок» та скласти зведений 
місячний графік, який указує на терміни прибуття суден до 
причалів і їх відправлення протягом календарного періоду. 

Зазначимо, що до інструментів безперервного управління, 
що мають бути в розпорядженні адміністрації морського тор-
говельного порту, належить модуль оперативного планування з 
блоком складання зведеного місячного графіка.

Графік, з одного боку, націлений на мінімум простоїв «сер-
верів» і можливих затримок у виконанні «заявок», а з іншого – 
на відповідність бажаних для судновласника дат підходу та від-
ходу судна з порту. Варто додати, що розроблення графіків 
має набути властивості безперервності, тобто здійснюватися 
у режимі реального часу на підставі постійного вистежування 
подій, контролю можливих відхилень та фінансово-господар-
ської діяльності морського торговельного порту в цілому.

Маючи зведений місячний графік, адміністрація морського 
торговельного порту здійснює змінно-добове планування 
обробки транспортних засобів, перевалки вантажів, внутріш-
нього переміщення вантажів, їх складування і відвантаження. 
Графи й оптимізаційні моделі розроблюються для мінімізації 
витрат і часу на певні комплекси робіт, зокрема:

– переміщення вантажів на території морського торговель-
ного порту;

– обробка транспортних засобів;
– перевалка вантажів через морський торговельний порт;
– обслуговування флоту;
– технічне обслуговування гідротехнічних споруд;
– підтримка прохідних глибин.
Отже, в оперативному плануванні роботи морського тор-

говельного порту застосовуються методи синхронізації розга-
лужених за технологіями виконання «заявок», наприклад роз-
вантаження судна, розміщення вантажів на складі, заповнення 
контейнерів, перевалка вантажів із залізничного транспорту на 
судно, а також методи багатокритеріального складання розкла-
дів і оптимізації внутрішніх вантажопотоків.

Для виконання операцій застосовуються ресурси, до 
яких належать необоротні активи (причали, підхідні канали, 
площадки, перевантажувальне обладнання тощо), оборотні 
активи та персонал. Суттєвий внесок у забезпечення надій-
ності обробки вантажопотоку й обслуговування суден, а також 
результативності операційної діяльності робить саме парк 
перевантажувального обладнання: мобільні та портові крани, 
автонавантажувачі, ковшеві навантажувачі, тягачі, річстакери й 
технічні засоби. Успішність і якість виконання операцій зале-
жать від кількості, техніко-технологічних властивостей і стану 
цих ресурсів у наявності.

Отже, питання управління ресурсами (облік, планування 
і контроль матеріально-технічного забезпечення) для забезпе-
чення високого рівня результативності операційної діяльності 
утворюють відповідний модуль у концепції моделювання про-
цесів управління морським торговельним портом.

Перевізник має приймати рішення з оптимізації маршруту 
в режимі реального часу. За допомогою мобільних пристроїв 
забезпечується зв’язок між додатком маршрутизації та водіями 
або транспортними засобами, щоб відслідковувати операції, 

рух і місцезнаходження. У разі виявлення відхилень або отри-
мання нових запитів на перевезення або виконання додаткових 
завдань коригування плану і маршруту з подальшим надсилан-
ням указівок відбувається в стислий термін. 

Звідси випливає, що концепція моделювання процесів 
управління морським торговельним портом передбачає модуль 
оптимізації транзитних маршрутів у режимі реального часу, до 
складу якого входять блоки: математичних моделей з оптиміза-
ції цих маршрутів; контролю маршрутів (виявлення відхилень, 
отримання нових запитів, коригування і надсилання вказівок 
по мобільному зв’язку).

Додавання замовлень у план роботи (портфель замовлень, 
календарний графік) є важливою конкурентною перевагою. 
Воно має спиратися на прогнози:

– активності світової торгівлі, дистрибуції продукції, роз-
дрібних продажів;

– попиту на продукцію за різними маркетинговими зрізами 
(призначення, споживачі, географія, розміри тощо);

– потреб у транспортуванні за типами перевезень, геогра-
фією, видами продукції та вантажів, а також класами спожи-
вачів;

– потреб у зберіганні товарно-матеріальних цінностей за 
різними видами продукції та ознаками вантажопотоків, а також 
класами споживачів.

Тому концепція моделювання процесів управління мор-
ським торговельним портом містить модуль (блок) прогнозу-
вання як товарних, так і логістичних ринків, у тому числі й 
світових.

Клієнти морського торговельного порту мають різні вимоги 
до інтенсивності виконання їх замовлень. При цьому самі 
замовлення теж відрізняються шириною послуг, вимогами 
щодо їх надання, навантаженням на ділянки, обсягом потріб-
них операцій тощо. Швидкість і надійність виконання замов-
лень залежить від підготовки персоналу, що визначає необхід-
ність постійного підвищення його кваліфікації та відповідних 
витрат на розвиток.

Якщо адміністрація морського торговельного порту має у 
своєму розпорядженні висококваліфікованих багатопрофіль-
них робітників, тоді підвищується можливості до поглинання 
сплесків у попиті на логістичні і транспортні (перевалочні) 
послуги, а також скорочення витрат на оплату праці за рахунок 
меншого залучення робітників, насамперед тимчасових. Про-
дуктивність таких робітників може бути меншою за продуктив-
ність кваліфікованих спеціалістів вузького профілю на певній 
стадії (ділянці) виконання замовлень, проте вони здатні збіль-
шити загальну пропускну здатність системи операцій. При 
цьому моделі та методи планування та диспетчеризації опе-
рацій, що реалізуються за допомогою інформаційної системи, 
разом із технічними пристроями частково зменшують невизна-
ченість роботи персоналу – робітники отримують інструкції з 
подальших дій на дисплей або через динамік пристрою [5].

Отже, у концепції моделювання процесів управління 
фінансово-господарською діяльністю морського торговельного 
порту виокремлюється модуль управління персоналом, що 
містить у собі блок підготовки персоналу, а також блок інтер-
претації впливу кількісних та якісних характеристик персоналу 
на продуктивність робітників і пропускну здатність системи 
операцій.

Висновки. Таким чином, у роботі визначено складники 
системи управління фінансово-господарською діяльністю мор-
ського торговельного порту, що представлена підсистемами 
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стратегічного управління та операційного менеджменту. Інно-
ваційним підходом до моделювання процесів стратегічного 
управління морським торговельним портом є імітаційна модель 
метасистеми управління фінансово-господарською діяльністю, 
що заснована принципах збалансованої системи показників, 
методах ризик-менеджменту, управління розвитком персоналу. 
Операційний менеджмент морського торговельного порту 
визначається інноваційними інструментами безперервного 
управління бізнес-процесами, зокрема моделями управління 
ресурсами, ланцюгами постачань, персоналом та фінансової 
логістики. 

Ключовим напрямом подальшого розвитку представленої 
концепції моделювання процесів управління фінансово-гос-
подарської діяльності морського торговельного порту є роз-
роблення комплексу прикладних моделей, а саме моделей 
метасистеми управління фінансово-господарською діяльністю, 
управління взаємодією суб’єктів виробничо-збутової і тран-
спортно-вантажної систем, фінансової логістики та безперерв-
ного управління операційною діяльністю морського торговель-
ного порту.
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Мандра В.В. Концепция моделирования 
процессов управления финансово-хозяйственной 
деятельностью морского торгового порта

Аннотация. Статья посвящена систематизации ме-
тодологических подходов к экономико-математическо-
му моделированию деятельности морского торгового 
порта и других субъектов транспортно-грузовой систе-
мы. Осуществлена декомпозиция ключевых подсистем 
управления финансово-хозяйственной деятельностью 
морского торгового порта. Предложен авторский кон-
цептуальный подход к моделированию процессов управ-
ления морским торговым портом. Определены ключе-
вые модели подготовки и принятия стратегических и 
операционных решений по управлению метасистемой 
финансово-хозяйственной деятельности и операцион-
ными бизнес-процессами морского торгового порта.

Ключевые слова: экономико-математическое моде-
лирование, морской торговый порт, финансово-хозяй-
ственная деятельность, бизнес-процессы, метасистема 
управления, транспортно-грузовая система.

Mandra V.V. The concept of the managing processes 
modeling of the sea commercial port financial and 
economic activities 

Summary. The article is devoted to the systematization 
of methodological approaches to the economic and mathe-
matical modeling of the sea commercial port activities and 
other subjects of the transport and cargo system. Decom-
position of key subsystems of management of the sea com-
mercial port financial and economic activities is carried out. 
The author's conceptual approach to the modeling of the sea 
commercial port management is proposed. The key models 
for the preparation and adoption of strategic and operational 
decisions on the management of the metasystem of finan-
cial and economic activities and operational business pro-
cesses of the sea commercial port are determined.

Keywords: economic and mathematical modeling, sea 
commercial port, financial and economic activity, business 
processes, metasystem of management, transport and cargo 
system.
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МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Анотація. У статті розглянуто фактори, що вплива-

ють на економічну ефективність машинобудівного під-
приємства. Для спрощення розрахунків запропоновано 
методичний підхід до моделювання економічної ефек-
тивності машинобудівного підприємства за допомогою 
програмного забезпечення.

Ключові слова: підприємство, економічна ефек-
тивність, система, системний підхід, моделювання, мо-
дель, фактор.

Постановка проблеми. Вирішення завдання оптимізації 
взаємодії зовнішньої й внутрішньої структур підприємства має 
системний характер, адже від балансу взаємодії машинобудів-
ного підприємства із зовнішнім середовищем залежить досяг-
нення економічної ефективності його функціонування. 

Мінливість зовнішнього середовища машинобудівних 
підприємств викликає необхідність використання принципів 
системного підходу у дослідженні процесів забезпечення 
економічної безпеки підприємств у сучасних економічних 
умовах, який є конкретизацією діалектичного методу і його 
застосування до вивчення об’єктів різного рівня складності 
[1, с. 8]. 

Для спрощення оцінки та аналізу впливу факторів на зміну 
економічної ефективності машинобудівного підприємства 
можуть застосовуватися моделі, реалізовані за допомогою різ-
номанітних комп’ютерних програм. 

Прогнозування показника економічної ефективності маши-
нобудівного підприємства є також достатньо трудомісткім про-
цесом і потребує допомоги комп’ютерної техніки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвитку 
питання моделювання складних систем присвятили свої 
роботи такі вчені, як: А.І. Уємов, Д. Медоуз, І.А. Тогунов, 
Ю.В. Попова, О.Г. Старіш [1–6]. 

Викликає інтерес публікації в економічній літературі щодо 
трактування економічної ефективності підприємства з пози-
цій діяльнісного підходу. Так, А.М. Колот, О.А. Грішнова, 
О.О. Герасименко та ін. [7, с. 399] визначають діяльнісний під-
хід, який дає змогу розмежувати поняття «ефект», «результат», 
«результативність», «ефективність» і «продуктивність». Він 
полягає у вдосконаленні концептуальних засад щодо виокрем-
лення структурних елементів діяльності. У літературі, як пра-
вило, описуються лише чотири складники діяльності: сам про-
цес діяльності, мета, засоби й результат діяльності. Однак на 
практиці виникає потреба в доповненні наведеного переліку 
структурних елементів діяльності таким складником, як про-
дукт. Відомо, що діяльність – це притаманний тільки людині 
спосіб відносин зі світом, який являє собою її активну взаємо-
дію з навколишнім середовищем, завдяки чому досягається сві-
домо поставлена мета. 

Звичайно, досягнення мети вимагає відповідних ресурсів, 
які поєднуються у процесі діяльності для того, щоб створити 
певний продукт діяльності – товар чи послугу. 

Слід відзначити, що дослідження економічної ефектив-
ності машинобудівного підприємства як об’єктивної дійсно-
сті суб’єкта в певних умовах базується на активній взаємодії 
останнього й умов його функціонування. Тобто в основу сучас-
ного уявлення про категорію економічної ефективності маши-
нобудівного підприємства закладено також діяльнісний підхід. 
Отже, можна розглядати систему забезпечення економічної 
ефективності діяльності машинобудівного підприємства.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. У роботах закордонних та вітчизняних учених теоре-
тичні та практичні аспекти системного підходу до управління 
висвітлені достатньо широко, однак питання щодо організації 
ефективної системи забезпечення економічної ефективності 
машинобудівного підприємства потребують більш глибокого 
вивчення.

Мета статті полягає в аналізі величини факторів еконо-
мічної ефективності машинобудівного підприємства з погляду 
системного підходу для подальшого моделювання системи її 
забезпечення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Методика 
послідовного ускладнення моделі забезпечення економічної 
ефективності машинобудівного підприємства у мінливому 
конкурентному середовищі дає змогу більш детально проана-
лізувати певні аспекти його роботи. Реалізація пропонованої 
математичної моделі функціонування машинобудівного під-
приємства здійснена засобами системи структурного моделю-
вання iThink v9.0.2 by isee systems.

Категорія «система» означає цілісну сукупність взаємо-
зв’язаних частин. Загалом будь-яку сукупність взаємодіючих 
предметів можна ідентифікувати як системне утворення, тобто 
систему [3, с. 9]. Система сама визначає свою поведінку в дов-
гостроковій перспективі. Зовнішні впливи можуть вивільняти 
й активізувати поведінку системи, але той самий зовнішній 
вплив, прикладений до іншої системи, найімовірніше, призведе 
до зовсім інших результатів. 

Сучасні теорії систем, нерозривно пов'язані із застосуван-
ням комп'ютерів і моделей, своєю складністю маскують той 
факт, що насправді основи поведінки систем тією чи іншою 
мірою інтуїтивно розуміє кожен. 

Системний підхід як наріжний принцип загальної теорії 
систем передбачає комплексне вивчення будь-якого об’єкта 
дослідження як цілісної системи, тобто її складу, структури 
взаємозв’язків, функцій, організації, місця в системі вищого 
рангу, внутрішньої ієрархії, стійкості, відкритості тощо. 

Системний аналіз є одним із методів комплексного дослі-
дження в об’єктах таких властивостей і відношень, що важко 
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Таблиця 1
Складники першого етапу розроблення імітаційної моделі забезпечення економічної ефективності діяльності 

машинобудівного підприємства
Складова Опис

об’єкт імітації Величина економічної ефективності діяльності машинобудівного 
підприємства (ЕЕ)

границі дослідження функціонування об’єкта 0,1< ЕЕ <1,3
список можливих обмежень ЕЕ ≠0
цілі моделювання Забезпечення досягнення планової економічної ефективності 
загальні критерії ефективності моделі, за якими будуть 
порівнюватися варіанти організації складної системи

Сценарій № 1 – неефективний 
Сценарій № 2 – низько ефективний 
Сценарій № 3 – ефективний 
Сценарій № 4 – високоефективний

піддаються спостереженню та складні для безпосереднього 
пояснення. Мета системного аналізу досягається через уяв-
лення цих складних об’єктів як цілеспрямованих систем 
(системний підхід) та дослідження їх властивостей і взаємовід-
ношень між метою і засобами її досягнення. Системний аналіз 
вирішує завдання правильної (адекватної) постановки задачі, 
вибору доцільних методів дослідження. Системний аналіз 
ефективно застосовується в теоретичних і прикладних дослі-
дженнях під час вибору варіантів розвитку.

Оскільки в складних системах зворотний зв'язок має запіз-
нювання до того моменту, коли проблема стає явною, її вже 
набагато складніше вирішити. Різноманітні системи з великою 
кількістю зв'язків і резервних циклів демонструють більшу ста-
більність і меншу схильність до зовнішніх впливів, аніж одно-
рідні системи з малою різноманітністю [1, с. 4].

Система складається із запасів і потоків. Запаси – це еле-
менти системи, які можна виміряти будь-яким чином. Запаси 
змінюються в результаті роботи потоків. Потоки, по суті, явля-
ють собою швидкість зміни запасів. Існує два види потоків: 
вхідний і вихідний. Входити в рівень (і виходити з нього) може 
різна кількість потоків, на самій схемі рівнів може бути кілька 
(чим їх більше, тим більш складна система розглядається) [5].

Моделювання економічної ефективності машинобудів-
ного підприємства як базису системи на основі сучасних засо-
бів штучного інтелекту (методів нечіткої логіки і нейронних 
мереж) вимагає від дослідника визначення умовно формалізо-
ваних критеріїв, якими буде характеризуватися ефективність 
усієї системи за умов ринкових відносин. 

Результативність функціонування окремих елементів сис-
теми забезпечення економічної ефективності машинобудівного 
підприємства можна оцінити за конкретними характеристи-
ками коефіцієнтів виробничої та комерційної діяльності й кон-
курентоспроможності продукції й урахування ризику впливу 
мінливого конкурентного середовища на комплексний коефі-
цієнт економічної ефективності діяльності машинобудівного 
підприємства (див. формулу) [8, с. 95].

Ситуаційне моделювання є ефективним інструментом 
управління, прогнозування й планування, засобом експертного 
аналізу ситуації машинобудівного підприємства. Представля-
ється можливим досить точно й однозначно описати модульо-
ваний об'єкт, якщо відомі його структурні елементи і взаємо-
зв'язки між ними. Процес структурного моделювання полягає 
у відповідному розташуванні структурних елементів, установ-
лення логіки напрямку потоків і взаємозв'язків мережі.

Розглянемо побудову наближеного до реальності варіанта 
моделі системи забезпечення економічної ефективності маши-

нобудівного підприємства в умовах мінливого конкурентного 
середовища.

Машинобудівне підприємство є складною системою, і, від-
повідно, економічну ефективність його діяльності також необ-
хідно розглядати з позицій системного підходу й як складну 
систему. На першому етапі розроблення імітаційної моделі 
забезпечення економічної ефективності діяльності машинобу-
дівного підприємства визначаються складники (табл. 1).

Моделювання системи забезпечення економічної ефектив-
ності машинобудівного підприємства здійснювалося поетапно: 

1) побудова елементарної моделі оцінки факторів еконо-
мічної ефективності машинобудівного підприємства:

а) побудова елементарної моделі оцінки виробничого фак-
тору економічної ефективності машинобудівного підприємства;

б) побудова елементарної моделі оцінки комерційного 
фактору економічної ефективності машинобудівного підпри-
ємства;

в) побудова елементарної моделі оцінки фактору конку-
рентоспроможності продукції машинобудівного підприємства;

г) побудова елементарної моделі оцінки ризику впливу 
мінливого конкурентного середовища;

2) отримання результатів моделювання в імітаційній 
моделі «розрахунок комплексного коефіцієнта економічної 
ефективності машинобудівного підприємства»;

3) побудова моделі забезпечення економічної ефектив-
ності машинобудівного підприємства;

4) отримання результатів моделювання в імітаційній 
моделі за варіантами сценаріїв «сценарій № 1 – неефективний – 
сценарій № 2 – низькоефективний – сценарій № 3 – ефектив-
ний – сценарій № 4 – високоефективний».

На другому етапі проводиться побудова концептуальної 
моделі. У досліджуваному випадку завданням моделювання 
є послідовне розроблення системи забезпечення економічної 
ефективності машинобудівного підприємства відносно таких 
напрямів (ресурсів забезпечення): виробничого, комерційного, 
конкурентоспроможності продукції підприємства та враху-
вання фактору ризику впливу мінливого конкурентного середо-
вища. Методика, яка розглядає взаємозв’язок указаних показ-
ників із показником економічної ефективності та формули для 
їхнього розрахунку, розглядаються у роботах [8–10]. 

На третьому етапі проведено формалізацію об’єкту моде-
лювання у змішаному вигляді як послідовність формул та алго-
ритмічних записів.

Формулу для розрахунку коефіцієнтів виробничого, комер-
ційного фактору та конкурентоспроможності продукції маши-
нобудівного підприємства наведено в роботі [8, с. 134]. 
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На четвертому етапі виконано програмування та нала-
годження моделі системи забезпечення економічної ефектив-
ності машинобудівного підприємства в програмному забезпе-
ченні iThink. 

Для вирішення завдань із розроблення й апробації крите-
ріїв і способів оптимального поєднання методів підвищення 
економічної ефективності діяльності машинобудівного під-
приємства (за видами його діяльності, зокрема виробничою, 
комерційною, логістичною) відповідно до деяких критеріїв 
ефективності в даному окремому дослідженні використаний 
фрагмент моделі системи забезпечення економічної ефектив-
ності діяльності машинобудівного підприємства. 

Економічна ефективність як елемент імітаційної моделі 
виступає структурним елементом «піч». Базова економічна 
ефективність, своєю чергою, будучи в імітаційній моделі кон-
вектором, має функцію «накопичувача». Коефіцієнти вироб-
ничої та комерційної діяльності й конкурентоспроможності 
продукції й урахування ризику впливу мінливого конкурент-
ного середовища в агрегаті забезпечення економічної ефек-
тивності діяльності машинобудівного підприємства характе-
ризує операційну діяльність машинобудівного підприємства. 
Вихідні дані для розрахунку складників коефіцієнту еконо-
мічної ефективності діяльності, своєю чергою, характеризу-
ється вартісними параметрами і в імітаційній моделі мають 
функцію накопичувача.

З використанням комп'ютерних технологій на основі 
вищезазначеного пакета прикладних програм імітаційного 
моделювання, орієнтованого на моделювання динамічних 
процесів, який ідеально підходить для вирішення поставле-
ного завдання, створена багаторівнева модель функціону-
вання машинобудівного підприємства, що працює за принци-
пом реалізації сценаріїв ефективності від неефективного до 
високоефективного.

На верхньому рівні (цей рівень моделі iThink несе лише 
смислове, але не функціональне навантаження) модель функці-
онування машинобудівного підприємства, що працює за прин-
ципом реалізації «сценарій № 1 – неефективний – сценарій 
№ 2 – низько ефективний – сценарій № 3 – ефективний – сце-
нарій № 4 – високоефективний», являє собою набір взаємоза-
лежних блоків (рис. 1). 

Слід відзначити, що кінцевою метою є визначення опти-
мального варіанту підвищення поточної економічної ефектив-
ності машинобудівного підприємства за допомогою коефіці-
єнту економічної ефективності, формула для розрахунку якої 
наведена в [11, c. 94]. 

Будь-яке завдання оптимізації припускає наявність кри-
терію якості, що залежить від певного набору параметрів. Як 
вхідні змінні критерію ефективності (керуючого параметру) 
пропонується за результатами попередньо проведеного клас-
терного аналізу використовувати кластери, на які розбивається 
досліджувана сукупність підприємств. 

Рішення представлених завдань ситуаційного моделювання 
з використанням моделі системи прогнозування сценаріїв 
забезпечення економічної ефективності машинобудівного під-
приємства дало змогу технічно здійснити побудову й випробу-
вання більш складних імітаційних моделей, що умовно опису-
ють реальну діяльність конкретних підприємств.

Висновки. Використання побудованої концептуаль-
ної моделі системи забезпечення економічної ефективності 
машинобудівного підприємства, її адаптація до системи, 
яка функціонує в мінливих умовах ринкового середовища, 
дає змогу логічно співвіднести поняття, що характеризують 
діяльність машинобудівного підприємства, з елементами його 
управління й прогнозування. Модель забезпечення економіч-
ної ефективності машинобудівного підприємства сформовано 
шляхом послідовного ускладнення: спочатку сформовано 
фрагменти моделі системи, які знаходяться на нижніх рівнях 
(оцінка факторів економічної ефективності машинобудівного 
підприємства), які потім з’єднуються «конвекторами» і пото-
ками з фрагментом моделі розрахунку коефіцієнта економіч-
ної ефективності, а потім модель виведено на рівень, пред-
ставлений на рис. 1. 

Застосування принципів системного підходу і методів 
економіко-математичного моделювання, які не повною мірою 
використовуються для дослідження категорії економічної ефек-
тивності, дасть змогу досліджувати вплив превентивних захо-
дів щодо забезпечення її певного рівня на ефективність маши-
нобудівного підприємства як у статиці, так і в динаміці.
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Сикетина Н.Г. Моделирование системы 
обеспечения экономической эффективности 
машиностроительного предприятия

Аннотация. В статье рассмотрены факторы, вли-
яющие на экономическую эффективность машино-
строительного предприятия. Для упрощения расчетов 
предложен подход к моделированию экономической 

эффективности машиностроительного предприятия с 
помощью программного обеспечения.

Ключевые слова: предприятие, эффективность, 
системный подход, моделирование, имитационная мо-
дель, фактор.

Siketina N.H. Model of ensuring systems of the 
economic efficiency of machine building enterprise

Summary. Factors affecting the economic efficiency of 
а machine-building enterprise are considered. Methodical 
approach of modeling the economic efficiency of a machine 
building enterprise with the help of software to simplify the 
calculations was proposed.

Keywords: enterprise, efficiency, system approach, 
modeling, simulation model, factor.
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ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ 
В АГРАРНО-ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ РЕГІОНІВ

Анотація. У статті досліджено теоретико-методичні 
аспекти використання відновлюваних джерел енергії в 
аграрно-промисловому комплексі регіонів. Доведено, 
що електропостачання в сільській місцевості вирішує 
цілий ряд завдань і перш за все підвищує ефектив-
ність агропромислового виробництва, покращує умови 
життя населення в сільській місцевості, а значить не-
обхідно вдосконалювати системи електрообладнання 
теплоенергопостачання, раціонально використовувати 
паливно-енергетичні ресурси і шукати нові методи і 
технології отримання енергії на основі сучасних енер-
гозберігаючих технологій. Наголошено, що істотним 
фактором використання відновлюваних джерел енер-
гії є можливість збереження і поліпшення екологічної 
обстановки на мезорівні. Проаналізовані тенденції за-
стосування в регіонах установок відновлюваної енер-
гетики. Обґрунтовано, що в регіонах України з різних 
причин використання відновлюваних джерел енергії 
(ВДЕ) є недостатнім. Здійснено розробку комплексу ме-
тодів оцінки використання ВДЕ для енергопостачання 
споживачів в АПК. Досліджено систему комплексного 
електропостачання (СКЕ) сільськогосподарських спо-
живачів з використанням відновлюваних джерел, у якій 
сонячна та вітрова енергії розглядаються як додаткові 
джерела з метою підвищення ефективності енергоза-
безпечення шляхом економії органічного палива.

Ключові слова: регіональний ринок енергоресур-
сів, регіональна енергетична політика, регіональна 
економіка, відновлювані джерела енергії, паливно-е-
нергетичний комплекс, система комплексного електро-
постачання, агропромисловий комплекс. 

Постановка проблеми: Враховуючи все зростаюче спо-
живання теплової і електричної енергії в сільському госпо-
дарстві, необхідно вдосконалювати системи електрооблад-
нання теплоенергопостачання, раціонально використовувати 
паливно-енергетичні ресурси і шукати нові методи і техноло-
гії отримання енергії на основі сучасних енергозберігаючих 
технологій. В регіонах України з різних причин використання 
відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) недостатнє. Представ-
ляється доцільною розробка методів оцінки використання 
ВДЕ для енергопостачання споживачів в агро-промисловому 
комплексі (АПК). Реальним шляхом підвищення ефективності 
енергопостачання АПК є розвиток ВДЕ на базі геліо-, вітро- 
біоенергоресурсів та інших, а також впровадження «розумних» 
енергетичних мереж із врахуванням концепції Smart Grid. При 
вирішенні завдань проблеми доцільно із загального енергетич-
ного балансу виявити частку виробництва енергії місцевого 
джерела, що базується на ВДЕ і централізованих джерелах 
енергетичних систем. У найбільш вигідному становищі ефек-
тивного використання ВДЕ при порівнянні з іншими напрям-

ками виявляється АПК, в якому є постійний вихід сировини 
для виробництва енергії з біомаси, отриманої від переробки 
органічних відходів тваринництва, рослинництва, енергії 
сонячного випромінювання, енергії вітру, малих по стоку річок 
і т. д. Складовою частиною оптимальної побудови структур 
енергопостачання з ВДЕ є забезпечення мінімуму втрат енергії 
у всіх ланках технологічного процесу виробництва, передачі і 
перетворення енергії. Усе вищезазначене і зумовило актуаль-
ність даного дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливі 
аспекти розвитку відновлюваної енергетики стали предметом 
дослідження низки зарубіжних науковців. Зокрема, слід від-
значити Н. Ваґнера, Д. Ґілена, М. Делуччі, М. Джейкобсона, 
Д. Ерґіна, І. Коссе, Є. Круковську, А. Маккрона, У. Мосленера, 
Дж. Радеке, Д. Сайґіна, Р. Титко, Е. Ушера, Г. Фелль та ін.

Вагомий внесок у розробку теоретико-методичних і нау-
ково-прикладних засад розвитку відновлюваної енергетики в 
Україні зробили вітчизняні дослідники І. Андрійчук, С. Боблях, 
В. Білодід, П. Васько, Г. Гелетуха, М. Гнідий, Г. Денисенко, 
О. Дроздова, С. Дубовський, Т. Железна, В. Калініченко, 
В. Клюс, А. Конеченков, С. Кудря, М. Кулик, П. Кучерук, 
Ю. Морозов, Н. Мхітарян, О. Новосельцев, Е. Олійник, Г. Пів-
няк, В. Рєзцов, Ф. Шкрабець та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Метою дослідження є розробка комплексу методів 
оцінки використання ВДЕ для енергопостачання споживачів в 
АПК на мезорівні.

Виклад основного матеріалу. Електропостачання в сіль-
ській місцевості вирішує цілий ряд завдань і перш за все під-
вищує ефективність агропромислового виробництва, покращує 
умови життя населення в сільській місцевості. Враховуючи 
все зростаюче споживання теплової і електричної енергії в 
сільському господарстві, необхідно вдосконалювати системи 
електрообладнання теплоенергопостачання, раціонально вико-
ристовувати паливно-енергетичні ресурси і шукати нові методи 
і технології отримання енергії на основі сучасних енергозбері-
гаючих технологій.

В агропромисловому комплексі (АПК) існує велика нерів-
номірність тепло- і енергоспоживання різними об'єктами. 
Постійне підвищення вартості нафти і газу, а також дефіцит 
паливно-енергійних ресурсів у регіонах України вимагають як 
економного використання традиційних джерел енергії, що пра-
цюють на органічному паливі (нафта, вугілля, газ, торф і т. д.), 
так і широкого залучення нетрадиційних (вторинних і віднов-
люваних) джерел теплової та електричної енергії [1; 2].

З числа нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії 
(НВДЕ) найбільш перспективними є сонячна і вітрова, для 
яких в регіонах України наявні певні умови, що дозволяють 
отримувати додаткові джерела енергії для сільськогосподар-
ських споживачів. Істотним фактором використання віднов-
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люваних джерел є також можливість збереження і поліпшення 
екологічної обстановки на мезорівні.

У світі накопичений великий досвід використання сонячної 
та вітрової енергії. Діє великий парк геліо- і вітроенергетичних 
установок (ГЕУ, ВЕУ) сумарною потужністю в сотні гігават [3].

В результаті термоядерних реакцій Сонце виділяє енер-
гію. Середня щільність потоку енергії сонячного випроміню-
вання на зовнішній межі земної атмосфери, так званої сонячної 
постійної, приблизно дорівнює 1,353 кВт/м2 Сонячне випромі-
нювання, що сприймається атмосферою, змінюється в залеж-
ності від пори року.

Можливість використання сонячної енергії на землі зале-
жить від широти, пори року і сонячного випромінювання. Необ-
хідно мати можливість акумулювати сонячну енергію для потреб 
сільського господарства з метою подальшого використання для 
опалення, вентиляції і гарячого водопостачання житлових і 
виробничих приміщень, сушіння зерна, насіння і кормів, тепло-
вої обробки сільськогосподарської продукції при різних техно-
логічних процесах на сільськогосподарських підприємствах.

В період економії електроенергії в більшості країн світу 
зріс інтерес до ВЕУ для потреб сільського господарства. Віт-
рова енергія залежить від тиску між ділянками землі, нерів-
номірного обігріву земної поверхні сонцем, часу доби, сезону 
року, місця розташування вітрової установки і т. д. Регіони 
України (особливо Південний регіон) володіють значним віт-
роенергетичним потенціалом.

У регіонах України активно ведуться роботи по створенню і 
використанню ВЕУ невеликої (до 40 кВт), середньої (до 250 кВт) 
та великої потужності (250 кВт і більше), призначених для різ-
них цілей. Так, за допомогою ВЕУ можна відкачувати воду із 
свердловин меліоративних систем для зниження рівня ґрунто-
вих вод, забезпечувати водопостачання пасовищ, що зменшує 
витрати палива і транспортні витрати [6]. Вітрову енергію в АПК 
можна використовувати для теплопостачання, гарячого водопо-
стачання, підігріву води, підтримання необхідних параметрів в 
холодильних камерах для сільськогосподарської продукції і т. д.

В залежності від сезону року, технологічного процесу на 
підприємствах АПК, їх місця розташування, на одному об'єкті 
доцільно поєднувати роботу різних альтернативних джерел 
енергії, наприклад геліоустановки та ВЕУ для опалення та охо-
лодження плодоовочевих теплиць і т. д.

На підставі дослідження літератури слід зазначити, що за 
рахунок енергії вітру і сонця можливо задовольнити до 10-15 % 
всієї потреби електроенергії в сільському господарстві регіону. 
Переваги таких джерел енергії – екологічна чистота і невеликі 
витрати праці та засобів на експлуатацію установок для їх 
використання [4; 7].

В регіонах України з різних причин використання віднов-
люваних джерел енергії (ВДЕ) є недостатнім [1]. Представля-
ється доцільною розробка методів оцінки використання ВДЕ 
для енергопостачання споживачів в АПК.

В цілому розглянемо систему комплексного електропо-
стачання (СКЕ) сільськогосподарських споживачів з вико-
ристанням відновлюваних джерел. У цій системі сонячна та 
вітрова енергії розглядаються як додаткові джерела з метою 
підвищення ефективності енергозабезпечення шляхом економії 
органічного палива [2].

Тоді в СКЕ відновлювані джерела замінюють певну 
частину необхідної енергії WН при енергопостачанні спожива-
чів. Частку необхідної енергії WН , яка заміщується відновлю-
ваним джерелом WВН , можна представити коефіцієнтом Кn

К
W

Wn
ВН

Н

= .                                       (1)

Для економного енергозабезпечення споживачів від СКЕ 
необхідно мінімізувати витрати на необхідну енергію для кон-
кретного об'єкта
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де 
m – кількість відновлюваних джерел, використовуваних для 

заміщення частини необхідної енергії для даного споживача; 
ЦBn , Wn  – відповідно вартість і використовувана енергія 

від n-го відновлюваного джерела; 
Ц WТ Т, - відповідно вартість і споживана енергія від тра-

диційного джерела.
З урахуванням викладеного вище, ціна в розглянутій СКЕ 

визначається співвідношенням
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де 
KΣ  – сумарна частка заміщуваної енергії від розглянутих 

ВДЕ
Мінімальній ціні відповідає конкретна частина заміщу-

ваної енергії за розрахунковий проміжок часу (місяць, сезон, 
рік) [3]. Частина заміщуваної енергії повинна враховувати як 
випадковий характер надходячої відновлюваної енергії, так і 
умови узгодження виробленої енергії від ГЕУ і ВЕУ з необхід-
ною енергією для даного споживача електроенергії в АПК.

У загальному випадку частка заміщуваної енергії КГЕУ  
представляє як: 
К К p S абоК К p VГЕУ об

ГЕУ
ВЕУ об

ВЕУ
ср м� � � � � �� � �. ,  (4)

де 
К Кзаб
ГЕУ

заб
ВЕУ, �  – відповідно коефіцієнт, що враховує добову 

забезпеченість споживача енергією від ГЕУ або ВЕУ; 
p S p Vср м� � � �, .� �  – відповідно ймовірність появи трива-

лості сонячного сяйва і швидкості вітру, що забезпечує серед-
ньодобову потужність вітрового потоку.

Коефіцієнт енергетичної забезпеченості Кзаб  показує 
частку необхідної добової енергії WН  для споживача, заміщу-
ваної ГЕУ або ВЕУ:
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де Wкор  – корисна добова енергія, що виробляється ГЕУ 
або ВЕУ.

Корисна енергія за добу, що виробляється ГЕУ або ВЕУ, 
визначається за спеціальною методикою розрахунку залежно 
від питомої площі ГЕУ або робочої площі вітроколеса ВЕУ.

Добовий коефіцієнт енергетичної забезпеченості визнача-
ється для кожного місяця розрахункового періоду.

Висновки і пропозиції: Таким чином, отримано вираз для 
оцінки частки заміщуваної енергії враховує умови енергоза-
безпечення споживачів в залежності від основного параметру 
енергоустановки, площі ГЕУ або ВЕУ, а також випадковий 
характер відновлюваної енергії, що надходить протягом розра-
хункового періоду.

Вираз (3) дозволяє створити інженерну методику розра-
хунку і вибору геліо- і вітроенергетичних установок з метою 
заміщення частини необхідної енергії від ГЕУ і ВЕУ для даних 
споживачів в сільській місцевості регіонів. Неважко пораху-
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вати і загальну кількість сонячних і вітрових установок, що 
забезпечують певну кількість заміщуваної електроенергії для 
конкретних регіонів або в цілому для країни.
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Кузнецова Г.А. Использование возобновляемых 
источников энергии в аграрно-промышленном 
комплексе регионов

Аннотация. В статье исследованы теоретико-ме-
тодические аспекты использования возобновляемых 
источников энергии в аграрно-промышленном комплек-
се регионов. Доказано, что электроснабжение в сельской 
местности решает целый ряд задач и прежде всего повы-
шает эффективность агропромышленного производства, 
улучшает условия жизни населения в сельской местно-
сти, а значит необходимо совершенствовать системы 
электрооборудования теплоэнергоснабжения, рацио-
нально использовать топливно-энергетические ресурсы 
и искать новые методы и технологии получения энергии 
на основе современных энергосберегающих технологий. 
Отмечено, что существенным фактором использования 
возобновляемых источников энергии является возмож-
ность сохранения и улучшения экологической обстанов-
ки на мезоуровне. Проанализированы тенденции приме-
нения в регионах установок возобновляемой энергетики. 
Обосновано, что в регионах Украины по различным 
причинам использование возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) недостаточное. Осуществлена разработка 
комплекса методов оценки использования ВИЭ для энер-
госнабжения потребителей в АПК. Исследована система 
комплексного электроснабжения (СКЭ) сельскохозяй-
ственных потребителей с использованием возобновляе-
мых источников, в которой солнечная и ветровая энер-
гии рассматриваются как дополнительные источники с 

целью повышения эффективности энергообеспечения 
путем экономии органического топлива.

Ключевые слова: региональный рынок энергоре-
сурсов, региональная энергетическая политика, регио-
нальная экономика, возобновляемые источники энергии, 
топливно-энергетический комплекс, система комплекс-
ного электроснабжения, агропромышленный комплекс.

Kuznyetsova G.O. The use of renewable energy 
sources in the agricultural and industrial complex of the 
regions

Summary. The article deals with theoretical and meth-
odological aspects of the use of renewable energy sources 
in the agricultural and industrial complex of the regions. It 
is proved that power supply in rural areas solves a number 
of problems and, above all, increases the efficiency of ag-
ricultural production, improves the living conditions of the 
population in rural areas, and therefore it is necessary to im-
prove the system of electrical equipment of heat and power 
supply, rationally use fuel and energy resources and look for 
new methods and technologies for obtaining energy on the 
basis of modern energy-saving technologies. It is noted that 
a significant factor in the use of renewable energy sources is 
the possibility of preserving and improving the environmen-
tal situation at the meso-level. Trends in the use of renewable 
energy installations in the regions are analyzed. It is proved 
that in the regions of Ukraine, for various reasons, the use of 
renewable energy sources (RES) is insufficient. The develop-
ment of a set of methods for assessing the use of renewable 
energy for energy supply to consumers in agriculture. The 
system of integrated power supply (IPS) of agricultural con-
sumers with the use of renewable sources, in which solar and 
wind energy are considered as additional sources in order to 
improve the efficiency of energy supply by saving organic 
fuel, is investigated. Taking into account the increasing con-
sumption of heat and electric energy in agriculture, it is nec-
essary to improve the systems of electrical equipment of heat 
and power supply, rationally use fuel and energy resources 
and look for new methods and technologies for energy pro-
duction based on modern energy-saving technologies. In the 
regions of Ukraine, for various reasons, the use of renewable 
energy sources (RES) is insufficient. It seems expedient to 
develop methods for assessing the use of renewable energy 
for energy supply to consumers in agriculture. The real way 
to improve the efficiency of energy supply of agriculture is 
the development of renewable energy based on solar, wind 
and bio-energy resources and others, as well as the intro-
duction of "smart" energy networks, taking into account the 
concept of Smart Grid. When solving problems, it is advis-
able to identify the share of local energy production from the 
total energy balance, which is based on RES and centralized 
sources of energy systems. In the most advantageous position 
of effective use of renewable energy in comparison with oth-
er areas is the agro-industrial complex, which has a constant 
output of raw materials for the production of energy from 
biomass obtained from the processing of organic waste of 
livestock, crop production, solar energy, wind energy, small 
river flow, etc., part of the optimal construction of energy 
supply structures with RES is to ensure a minimum of energy 
losses in all parts of the technological process of production, 
transmission and conversion of energy.

Keywords: regional energy market, regional energy 
policy, regional economy, renewable energy sources, fuel 
and energy complex, integrated power supply system, 
agro-industrial complex.
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