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Львівського кооперативного коледжу економіки і права

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ НА ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ  
В ХХІ СТОЛІТТІ: ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА КООПЕРАТИВНИЙ НАПРЯМИ

У статті встановлено особливості сучасного стану розвитку фінансово-економічної та кооперативної освіти на Західній Укра-
їні. Виявлено тенденції, що формують специфічні риси кооперативної освіти за економічним напрямом на вітчизняному ринку 
освітніх послуг. 

Ключові слова: економічна освіта, кооперативна освіта, Західна Україна, освітні послуги.

Голубка М.М. ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ЗАПАДНОЙ 
УКРАИНЕ В ХХІ ВЕКЕ: ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И КООПЕРАТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЯ

В статье установлены особенности современного состояния развития финансово-экономического и кооперативного образо-
вания на Западной Украине. Выявлены тенденции, которые формируют специфические черты кооперативного образования за 
экономическим направлением на отечественном рынке образовательных услуг. 

Ключевые слова: экономическое образование, кооперативное образование, Западная Украина, образовательные услуги.

Holubka M.M. INSTITUTIONALIZATION OF THE NATIONAL ECONOMIC EDUCATION IN WESTERN UKRAINE IN THE  
XXI CENTURY: FINANCIAL, ECONOMIC AND COOPERATIVE DIRECTION

 In the result of the study peculiarities of the current state of financial, economic and cooperative education in Western Ukraine were 
identified. Tendencies that form the specific features of cooperative education in the economic trend in the domestic education market 
were disclosed.

Keywords: economic education, cooperative education, Western Ukraine, educational services.

Постановка проблеми. Одним із головних напря-
мів діяльності споживчої кооперації є робота у 
сфері освіти. Система кооперативної освіти пройшла 
довгий шлях розвитку, ставши найбільшою кузнею 
кадрів не тільки для споживчої кооперації, а й для 
інших сфер діяльності.

В умовах зростання рівня конкуренції на ринку 
освітніх послуг, зважаючи на зменшення кількості 
абітурієнтів, яке спостерігається нині в усіх регіонах 
України, домінування столичних вищих навчальних 
закладів у боротьбі за студентів та бюджетні місця, 
дослідження можливостей розвитку кооперативної 
освіти на Західній Україні набуває особливої акту-
альності. В останнє десятиліття серед переліку про-
фесій популярності набули фінансово-економічні 
спеціальності, тому вектор досліджень пропонуємо 
спрямувати саме у фінансово-економічний напрям 
кооперативної освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До пере-
ліку вітчизняних дослідників, у роботах яких роз-
криваються проблеми становлення та розвитку коо-
перативної освіти в Україні, можна віднести таких 
науковців, як Гороховський І.Л., Рекрут В.П., 
Коваль Л.М., Церклевич В.С., Шкірчак К.П., Дми-
трів А.Я., Чокан К.П., Лаврик-Слісенко Л. Пробле-
мам та перспективам розвитку фінансово-економічної 
освіти присвятили свої дослідження такі науковці, 
як Базилевич В., Сингаївська А.М., Шацька З.Я., 
Бондарєва Л.І., Кончин В.І. 

Мета статті полягає в аналізі особливостей сучас-
ного стану розвитку фінансово-економічної та коопе-
ративної освіти на Західній Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьо-
годні відкритими залишаються низка питань, що й 

СЕКЦІЯ 1
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

зумовлює особливу актуальність даного дослідження, 
серед яких чільне місце посідають такі: 

1) питання надання характеристики стану фінан-
сово-економічної та кооперативної освіти на Західній 
Україні в умовах сьогодення, котре розглядається 
досить поверхово; 

2) залишаються відкритими питання, як зробити 
кооперативну освіту більш сучасною, популярною 
серед молоді, як задовольняти потреби суспільства у 
кваліфікованих фахівцях та мінімізувати негативні 
процеси, що стоять на заваді вдосконалення коопера-
тивної освіти на території Західної України, а саме 
у Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській 
областях. 

3) питання визначення стратегічних орієнтирів 
та тактичних заходів для модернізації кооперативної 
освіти у фінансово-економічній сфері наразі залиша-
ються поза увагою наукової спільноти, тому доціль-
ним є визначення перспективи фінансово-економічної 
та кооперативної освіти на Західній Україні в умовах 
сьогодення.

Для пошуку відповідей на ці та інші питання, що 
стосуються дослідження стану, проблем розвитку та 
функціонування кооперативної освіти в цілому та її 
фінансово-економічного напряму зокрема, перспек-
тив фінансово-економічної та кооперативної освіти 
на Західній Україні в умовах сьогодення, пропону-
ємо перейти до основного дослідження, логічно-струк-
турну схему якого подано нижче (рис. 1).

Національна економічна освіта є процесом та 
результатом засвоєння знань, навичок та переконань 
у результаті кооперативного навчання. Це один з ета-
пів формування особистості, передумова її інтеграції в 
систему кооперації та кооперативного руху. Гнучкість 
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кооперативної освіти та її доступність забезпечують 
соціальні гарантії самореалізації особистості, можли-
вості розвитку індивідуальних здібностей і таланту.

При цьому варто відзначити, що зміст освіти 
визначається кооперативною системою, вимогами 
виробництва й обумовлюється соціально-економіч-
ними відносинами в країні, громадським рівнем і 
станом кооперативної науки, рівнем розвитку коопе-
рації [1, с. 131].

Нині в Україні у структурі системи Центральної 
спілки споживчих товариств України (Укоопспілка) 
створена й ефективно функціонує потужна мережа 
освітніх закладів від І до ІV рівнів акредитації, що 
здійснюють підготовку фахівців як для юридичних 
осіб споживчої кооперації, так і для інших галу-
зей недержавного та державного секторів економіки 
країни. Особливістю освіти в сучасних кооператив-
них навчальних закладах є її переважна орієнтація 
на фінансово-економічні спеціальності. Причиною 
цього може бути той факт, що суб’єкти господарю-
вання, що створюються в кооперативній формі, в 
основі мети своєї діяльності мають необхідність задо-
волення економічних, соціальних та інших (у даному 
разі освітніх) потреб своїх засновників (учасників). 
Таким чином, якщо у членів кооперативу існує 
потреба в освітніх послугах саме у фінансово-еко-
номічній сфері, кооперативний навчальний заклад 
повинен їх задовольнити.

Таким чином, кооперативні навчальні заклади 
Західної України орієнтовані саме на фінансово-
економічну освіту, що чітко прослідковується в 
їх назвах. Варто відзначити, що територію Захід-
ної України найчастіше розглядають як Львівську, 
Івано-Франківську та Тернопільську області. Станов-
лення корпоративної освіти на цій території відбу-

лося ще на початку ХІХ ст. у Львові, який входив 
у той період до складу Австро-Угорської імперії, де 
було створено перший на території сучасної України 
кооперативний навчальний заклад – Реальна школа 
(1817 р.). Нині на території Західної України у сфері 
надання послуг фінансово-економічної та коопера-
тивної освіти функціонують Львівський коопера-
тивний коледж економіки і права, Львівський тор-
говельно-економічний університет (правонаступник 
Львівської комерційної академії – найстарішого тор-
говельно-економічного вищого навчального закладу 
України), Івано-Франківський фінансово-комерцій-
ний кооперативний коледж імені С. Граната, Терно-
пільський кооперативний торговельно-економічний 
коледж та ін. Варто акцентувати увагу на тому, що 
така частка кооперативних освітніх закладів – це 
досить мала частка у загальній кількості освітніх 
установ на теренах Західної України, а отже, сучас-
ний стан кооперативної фінансово-економічної освіти 
навряд чи можна вважати задовільним.

У сфері фінансово-економічної освіти коопера-
тивні навчальні заклади Західної України здійсню-
ють підготовку фахівців за різними спеціальнос-
тями, зокрема такими як: бухгалтерський облік, 
товарознавство та комерційна діяльність, організа-
ція обслуговування населення, підприємництво, тор-
гівля та біржова діяльність, облік і оподаткування, 
маркетинг, фінанси, банківська справа і страхування 
тощо. Таким чином, кооперативні навчальні заклади 
слідують сучасним тенденціям та потребам ринку 
праці дають змогу своїм студентам отримати освіту, 
яку можна продовжити за відповідними спрямуван-
нями у більшості економічних вищих навчальних 
закладів України для отримання вищих освітньо-
кваліфікаційних рівнів або освітніх ступенів. 

Рис. 1. Структурно-логічна схема дослідження стану, розвитку та перспектив модернізації  
фінансово-економічної та кооперативної освіти у Західній Україні в умовах сьогодення

Джерело: розроблено автором

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ТА КООПЕРАТИВНА ОСВІТА НА ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ В ХХІ СТОЛІТТІ
 

СТАН ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТА 

КООПЕРАТИВНОЇ ОСВІТИ У ЗАХІДНІЙ 

УКРАЇНІ
 

РОЗВИТОК ФІНАНСОВО-
ЕКОНОМІЧНОЇ ТА 

КООПЕРАТИВНОЇ ОСВІТИ
У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ 

ПРОПОЗИЦІЇ 
МОДЕРНІЗАЦІЇ 
ФІНАНСОВО-

ЕКОНОМІЧНОЇ ТА 
КООПЕРАТИВНОЇ 

ОСВІТИ У ЗАХІДНІЙ
УКРАЇНІ 

Проблеми стану розвитку
та функціонування

фінансово-економічної 
кооперативної освіти 

Основні тенденції 
стану фінансово-
економічної та 

кооперативної освіти  

Основні тенденції та напрями
розвитку фінансово-

економічної та кооперативної 
освіти 

1. створення механізму співпраці 
між науковими установами, навчальними 
закладами, кооперативними 
формуваннями;
2. посилення глибини і значущості 
наукових досліджень, забезпечення 
затребуваності їх результатів суб’єктами 
господарювання реального сектору 
економіки за умови виходу на 
принципово новий якісний рівень 
підготовки економістів для різних 
галузей народного господарства.; 
3. забезпечення мобільності 
студентів; 
4. продумана цінова політика та 
гнучкі програми лояльності, що дадуть 
змогу майбутнім студентам отримати 
знижки на навчання. 
 

1. означення присутності підтримки з 
боку держави, котру розглядаємо через 
вдосконалення кооперативного 
законодавства щодо розвитку різних 
видів кооперативів та реалізацію 
цільових програм щодо їх розвитку і 
розширення діяльності;
2. відсутність тенденції до збільшення 
частки кооперативних навчальних 
закладів серед освітніх установ інших 
форм власності; 
3. зменшення кількості абітурієнтів та 
посилення конкурентної боротьби на 
ринку освітніх послуг; 
4. збільшення вартості навчання; 
5. пошук додаткових джерел 
фінансування діяльності освітніх 
закладів та розширення переліку 
спеціальностей та додаткових освітніх 
послуг; 
6. кооперативні навчальні заклади
пропонують послуги з перепідготовки і 
підвищення кваліфікації управлінського 
персоналу, фахівців і кваліфікованих 
робітників 

1. відсутність єдиного підходу до 
наповнення навчальної програми 
студентів дисциплінами;
2. зростання конкуренції у боротьбі за 
абітурієнтів із закордонними освітніми 
закладами;
3. відсутність або недостатність 
державної фінансової підтримки, 
приватних інвестицій;
4. недостатність наукових досліджень з 
кооперативної проблематики, вивчення 
передового світового досвіду діяльності 
кооперативів у сфері освітніх послуг;
5. застарілість матеріально-технічної 
бази.

 

1. слідування принципу об’єднання 
кооперативних вищих навчальних закладів;
2. тенденція до посилення професорсько-
викладацького складу особами, що мають наукові 
ступені та вчені звання, і збільшення кількості 
викладачів, які прагнуть захистити дисертації та 
долучитись до наукової еліти України;
3. активізація наукових досліджень, що 
стосуються сфери споживчої кооперації;
4. скорочення з 12-ти до 5-ти (з 2015 р.) 
спеціальностей, доступних абітурієнтам 
кооперативних коледжів, що відображає проблему 
вибору найбільш актуальних та конкурентних на 
ринку освітніх послуг фінансово-економічних 
спеціальностей;
5. інформатизація освітньої діяльності 
навчальних закладів споживчої кооперації.
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Проблемами розвитку фінансово-економічної коо-

перативної освіти у Західній Україні є такі: 
1) зростання конкуренції у боротьбі за абітурієн-

тів із закордонними освітніми закладами (зокрема, 
таких країн як Польща, Угорщина, Чехія, що є 
територіально близькими до Львівської, Івано-Фран-
ківської та Тернопільської областей); 

2) відсутність або недостатність державної фінан-
сової підтримки, приватних інвестицій; застарілість 
матеріально-технічної бази.

Сучасний стан фінансової економічної коопера-
тивної освіти характеризується численними спро-
бами об’єднання зусиль академій, університетів, 
коледжів кооперативної форми власності, що дає 
змогу швидко і продуктивно розв’язувати проблеми 
професійної підготовки нового покоління фахівців, 
здатних провести реформування процесу функціо-
нування споживчої кооперації і забезпечити її ефек-
тивну діяльність у ринковому середовищі. Основним 
досягненням співпраці кооперативних навчальних 
закладів є поліпшення рівня якості освітньої діяль-
ності та покращання стану підготовки майбутніх 
фахівців через механізм запровадження багаторівне-
вої вищої освіти та застосування інноваційних техно-
логій для навчання студентів, а також реформування 
процесу надання освітніх послуг відповідно до євро-
пейських стандартів.

На стан фінансово-економічної та кооператив-
ної освіти на Західній Україні в умовах сьогодення 
впливає той факт, що кооперативний сектор еконо-
міки отримав серйозну підтримку з боку держави. 
Це і вдосконалення кооперативного законодавства 
щодо розвитку різних видів кооперативів, і реалі-
зація цільових програм щодо їх розвитку і розши-
рення діяльності. Нині кооперативні організації 
потребують науково обґрунтованих рекомендацій 
щодо підвищення ефективності їх роботи, тому перед 
колективами кооперативних освітніх закладів наразі 
ставиться актуальне завдання – активізація науко-
вих досліджень із кооперативної проблематики, 
вивчення передового світового досвіду діяльності 
кооперативів у сфері освітніх послуг.

Характерною рисою розвитку фінансово-еконо-
мічної та кооперативної освіти на Західній Україні 
зокрема та і в усій державі загалом є відсутність 
єдиного підходу до наповнення навчальної програми 
студентів дисциплінами. Різниця у навчальних пла-
нах суттєво стримує можливості до мобільності сту-
дентів, про важливість якої неодноразово наголо-
шували на найвищих щаблях владних структур. 
Водночас одностайності потребують не лише підходи 
до процесу розробки навчальних планів, навчальної 
та навчально-методичної літератури, запровадження 
інноваційних технологій навчання, а й вирішення 
питань, що належать до площини забезпечення 
якості фахової підготовки.

Із метою розширення асортименту освітніх послуг, 
що є необхідним сучасним заходом для отримання 
суттєвих переваг у конкурентній боротьбі, коопе-
ративні навчальні заклади пропонують послуги з 
перепідготовки і підвищення кваліфікації управлін-
ського персоналу, фахівців і кваліфікованих робіт-
ників. Саме з цією метою при Львівській академії 
(нині Львівський торговельно-економічний універси-
тет) створено інститут післядипломної освіти, а при 
коледжах, що розміщуються в Івано-Франківській та 
Тернопільській областях, – курси підвищення квалі-
фікації. Крім того, кооперативні навчальні заклади 
Західної України на міжнародному рівні співпрацю-
ють з вищими навчальними закладами більш ніж 

20 країн світу (серед яких – Великобританія, США, 
Франція, Німеччина) з метою обміну студентами, що 
навчаються за подібними програмами для здобуття 
сучасної фінансово-економічної освіти.

Можна окреслити тенденції стану фінансово-еко-
номічної та кооперативної освіти на Західній Україні 
в умовах сьогодення:

– по-перше, відсутність тенденції до збільшення 
частки кооперативних навчальних закладів серед 
освітніх установ інших форм власності; 

– по-друге, зменшення кількості абітурієнтів та 
посилення конкурентної боротьби на ринку освітніх 
послуг [2]; 

– по-третє, необхідність збільшення вартості 
навчання з економічних причин;

– по-четверте, потреба в пошуку додаткових 
джерел фінансування діяльності освітніх закладів та 
розширення переліку спеціальностей та додаткових 
освітніх послуг.

Найважливішим завданням кооперативних освіт-
ніх закладів на Західній Україні в їх сучасному стані 
є вдосконалення кооперативної освіти з використан-
ням закордонного досвіду для забезпечення високого 
рівня ефективності цього процесу. Узагальнення 
досвіду діючих в Україні та зарубіжних країнах коо-
перативних навчальних закладів, розробка нових 
затребуваних програм підготовки і перепідготовки 
кадрів, упровадження нових сучасних освітніх тех-
нологій – ось основні шляхи для покращання стану 
фінансово-економічної та кооперативної освіти на 
Західній Україні в умовах сьогодення.

Висновки. Отже, вважаємо, що слідування коопе-
ративними освітніми інституціями означеним шля-
хом може забезпечити їх конкурентоспроможність 
на ринку освітніх послуг, а для їх випускників – 
фахівців у фінансово-економічній сфері – гаранту-
вати професійні переваги на ринку праці. Звичайно, 
необхідним є реформування і продовження інтегра-
ції й об’єднання галузевих навчальних закладів. 
Основна ж проблема, яку необхідно вирішувати, – 
це комплектування студентського складу. Беручи 
до уваги те, що щороку випускників шкіл стає все 
менше, з метою забезпечення більшого обсягу набору 
до кооперативних навчальних закладів їх керівни-
цтву необхідно готувати подання до Міністерства 
освіти та науки України з проханням виділення без-
коштовних місць на держзамовлення. Це дасть змогу 
підвищити конкурентоспроможність кооперативних 
вищих навчальних закладів Західної України на 
ринку освітніх послуг. 
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The article is devoted to preconditions of emergence of the relatively new area of economic research – behavioral economics. In the 

article was described the evolution of the scientific community’s views in relation to the concept of economic agents rationality. It was de-
termined and systematized the main factors that influenced to the behavioral economics emergence. The peculiarities of interdisciplinary 
interaction between psychology and economics in decision-making sphere were analyzed.
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Постановка проблеми. Виникнення в економіч-
ній теорії такого напряму, як «поведінкова еконо-
міка», по праву може вважатися одним із самих зна-
чимих і цікавих подій у розвитку економічної науки 
за останні кілька десятків років. Поведінкова еконо-
міка з початку свого розвитку виступала з критикою 
неокласичної економічної теорії, зокрема її моделі 

раціонального вибору, характеристик «людини еко-
номічної», уявлень про її раціональність, мотивів її 
діяльності тощо. Методологічна відмінність поведін-
кової економіки від неокласичної економічної теорії 
полягала у  використанні експериментальних методів, 
а також включенні розробок з інших суміжних соці-
альних дисциплін, особливо психології та соціології. 
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набувають усе більшої популярності та актуальності, 
з огляду на те, що вони спрямовані на підвищення 
пояснювальних та прогностичних можливостей еко-
номічних теорій, особливо в періоди криз та неви-
значеності, і дають змогу врахувати психологічні 
особливості та ірраціональну природу економічних 
агентів у процесі прийняття економічних рішень. Із 
розвитком досліджень у сфері поведінкової еконо-
міки зростає й актуальність дослідження історичних 
аспектів розвитку даного напряму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важ-
ливий внесок у розвиток поведінкової економіки 
здійснили такі зарубіжні вчені, як Д. Канеман, 
А. Тверскі, Г. Саймон, Дж. Катона, які вивчали про-
цес прийняття економічних рішень в умовах неви-
значеності та ризику. Дослідженням становлення та 
розвитку поведінкової економіки присвячені праці 
Ф. Хеукелома, Дж. Ловенштейна, Е. Ангнера. 

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Слід відзначити, що у вітчизняній 
науковій літературі такий напрям досліджень, як 
поведінкова економіка, висвітлений недостатньо. 
Недостатня увага приділяється також історії розви-
тку даного напряму, зокрема більш детального та 
системного аналізу потребує дослідження причин 
та факторів, що вплинули на розвиток поведінкової 
економіки.

Мета статті полягає у дослідженні передумов 
виникнення поведінкової економіки та аналізі нау-
ково-методологічного фону, що передував розвитку 
досліджень у даному напрямі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Еко-
номічна теорія, як і будь-яка інша суспільна наука, 
будь то соціологія, психологія чи політологія, має 
своїм предметом людську поведінку. Людина завжди 
була і залишається центральною фігурою еконо-
мічної науки незалежно від типу досліджуваних 
економічних відносин. Для врахування людської 
поведінки економісти протягом століть намагались 
створити певний формалізований опис, характерис-
тику основних якостей і способу дій економічних 
агентів у процесі взаємодії з іншими економічними 
суб'єктами. Саме тому з самого початку свого виник-
нення як самостійної галузі знання економічна тео-
рія використовувала у всіх своїх побудовах модель 
«економічної людини». Термін «економічна людина» 
має на увазі будь-якого суб’єкта, який у процесі своєї 
діяльності в різних формах взаємодіє в умовах ринку 
з іншими суб’єктами. 

Створення такої моделі було обумовлено необ-
хідністю дослідження проблеми вибору і мотивації 
в процесі фінансово-господарської діяльності індиві-
дів. При цьому метою дослідження був не сам процес 
вибору, а був результат вибору, тобто модель «еконо-
мічної людини» склалася не в результаті спеціаль-
ного вивчення людини та її поведінки на ринку в 
різних ситуаціях, а була введена як апріорне припу-
щення для потреб побудови економічної теорії.

Модель – це певна теоретична конструкція, яке є 
аналогом реального об’єкту. За допомогою моделей 
вчені розмірковують у певній ідеальній схемі, тобто 
роблять припущення і допущення, формують вихідні 
засновки, які можуть бути неточні або  невірні. При-
датність моделі зазвичай перевіряється на основі 
співставлення її прогнозів із реальними даними чи 
даними експериментів. Як зазначав У. Маккі [1], за 
останні два століття ключова методологічна проблема 
економічної теорії була пов'язана з тим, наскільки 
точно теоретичні моделі відображають реальність, 

адже будувати зручні моделі, що добре інтерпрету-
ються, досліджувати їх, щоб отримувати конкретні 
і певні результати, простіше, ніж робити це робити 
з урахуванням обмежень, які пов'язані з вимогою до 
моделі відповідати реальності.

Відправною точкою у створенні моделі «еко-
номічної людини» є праці представників англій-
ської класичної школи, зокрема А. Сміта. Вченим 
була висловлена ідея про продуктивність егоїзму за 
умови, що він реалізується в рамках ринкових від-
носин. «Економічна людина» А. Сміта характеризу-
валася такими ознаками:

- власний інтерес індивіда відіграє визначальну 
роль у мотивації його економічної поведінки;

- особистий інтерес відповідає інтересам суспіль-
ним, і це досягається за допомогою механізму «неви-
димої руки ринку»;

- економічний суб'єкт є компетентним у своїх 
власних господарських справах;

- головний мотив господарської діяльності «еко-
номічної людини» – максимізація прибутку з ураху-
ванням  нематеріальних чинників добробуту.

За більш ніж двовікової період в економічній 
теорії розроблено та запропоновано досить велику 
кількість гіпотез, уточнюючих структуру створе-
ної А.  Смітом моделі. Зокрема, важливим витоком 
моделі «економічної людини» став етичний утилі-
таризм І. Бентама, який уважав, що мораль можна 
перетворити в точну науку, у «моральну арифме-
тику». Він ставить в основу моделі людини праг-
нення до задоволень і уникнення страждань, припус-
тивши, що індивід може кількісно виміряти розмір 
будь-якого задоволення чи страждання, представити 
їх числом. Потім людині залишається вибрати пове-
дінку, за якої максимізується арифметична різниця 
«задоволення мінус страждання». Утилітаризм – це 
спроба застосувати до області моралі раціональне та 
доказове мислення. Протагоністом усіх міркувань 
класиків утилітаризму є індивід, здатний до раціо-
нального осягнення того, що становить зміст щастя, 
а також до раціонального визначення шляхів досяг-
нення щастя у світі [2, с. 95].

Подальший розвиток моделі «економічної 
людини» здійснювали представники «маржиналіст-
ської революції»: К.  Менгер, У. Джевонс, Л. Валь-
рас. Як зазначав В.В. Радаєв  [3], «маржиналістська 
революція» була сповнена пафосом методологічного 
очищення економічної теорії від «сторонніх» домі-
шок у вигляді політичних і моральних принципів, 
у той час як у працях класиків політичної еконо-
мії спостерігається складне переплетення економіч-
них і неекономічних, наукових та етичних підходів. 
Людина у маржиналістів постає як максимізатор 
корисності. В основі поведінки вже не так лежить 
егоїзм, як  зростаючою мірою економічна раціональ-
ність. Індивід не лише обчислює, але й оптимізує 
свою вигоду і свої дії. А моральні якості вже пере-
стають цікавити дослідників цього напряму. 

Після маржиналістської революції почалось фор-
мування неокласичної економічної теорії.  На сучас-
ному етапі неокласика розглядається як «основна 
течія» (мейнстрим) сучасної економічної науки. Від-
повідно до положень неокласики, модель «економіч-
ної людини» має такі основні характеристики [4]:

- існування сукупності переваг і обмежень, у 
зв'язку з чим дія індивіда завжди відбувається в ситу-
ації обмеженості ресурсів і носить характер вибору;

- здатність до оцінки: суб'єкт  завжди здатний 
порівняти альтернативні блага, вони для нього вза-
ємозамінні (діє принцип «усе має ціну»);
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- суб'єкт керується лише власним інтересом; 
колись це називалося егоїзмом, нині прийнято більш 
нейтральне – «байдужість до добробуту інших»;

- повна інформованість як знання своїх уподобань 
і цін усіх благ;

- раціональність як здатність у будь-якій ситуації 
максимізувати корисність за раціонального вибору.

Останню характеристику можна вважати осно-
вною, тому «економічну людину» можна коротко 
охарактеризувати як «раціонального максимізатора 
корисності».

Концепція раціональності, яка використову-
ється в неокласичній теорії раціонального вибору, 
– це ідея інструментальної раціональності. Інстру-
ментальна раціональність стосується тільки відно-
шення між засобами і цілями. Певна дія вважається 
інструментально раціональною, якщо економічний 
агент використовує найкращі засоби для досягнення 
цілей. У. Хендс [5] зазначав, що, по-перше, у рамках 
інструментальної раціональності цілі вважаються 
заданими на основі уподобань агентів. По-друге, 
часто (але не завжди) передбачається оптимізація, 
тобто якщо цілі й обмеження можна представити у 
вигляді математичних співвідношень, то інструмен-
тальна раціональність відображається, як вирішення 
певної оптимізаційної задачі. По-третє, інструмен-
тальна раціональність не накладає обмежень щодо 
змісту самих цілей агента, проте накладає певні 
обмеження щодо структури цих цілей. Відтак, цілі 
(вподобання) мають бути добре впорядковані, для 
того щоб інструментально раціональне (отже, й най-
краще) рішення існувало.

На основі неокласичних уявлень про людину еко-
номічну, модель раціонального вибору була допо-
внена аналізом прийняття рішень за умов ризику –  
моделлю очікуваної корисності Неймана-Моргенш-
терна. Дана модель стверджує, що під час вибору 
однієї з альтернатив економічний агент вибирає 
завжди ту, де більша очікувана корисність. Уче-
ними були сформульовані аксіоми, що характеризу-
ють раціональну поведінку індивіда й які послужили 
основою для класичної теорії поведінки споживача. 
Серед них [6]:

- Аксіома повноти. Для індивіда будь-які аль-
тернативи (варіанти вибору) X та Y можуть бути 
співвіднесені між собою таким чином: варіант X 
краще за варіант Y (X>Y); варіант Y краще варіанта 
X (X<Y); або альтернативи X та Y рівноцінні між 
собою (X=Y).

- Аксіома транзитивності. Якщо альтернатива X 
краща за альтернативу Y (X>Y), а альтернатива Y 
краща за альтернативу Z (Y>Z), то X>Z.

- Аксіома незалежності. Якщо припустити, що 
X>Y, то для всякої Z і всіх p Xp+Z(1-p)>Yp+Z(1-p).

- Аксіома протяжності. Припустимо, що X>Y>Z, 
тоді існує таке p, за якого Xp+Z(1-p)=Y, де X,Y,Z – 
використовуються для позначення альтернатив, p – 
ймовірність настання події (p Є (0;1]).

Процес аксіоматизації теорії вибору давав змогу 
чіткого формулювання як вихідних припущень, так 
і їх наслідків, а також давав змогу будувати стрункі 
теоретичні моделі, використовуючи математичний 
апарат.

Як відомо, в економічній теорії щодо прийняття 
рішень виділяють два підходи: нормативний і 
дескриптивний (позитивний). Позитивна економічна 
теорія займається тим, що відбувається насправді, 
а нормативна – пояснює, як має бути. У. Хендс [5] 
стверджує, що економісти починаючи з 40-х років 
XX ст. традиційно вважали теорію раціонального 

вибору позитивною науковою теорією, тобто такою, 
що досить добре описує, пояснює, прогнозує реальну 
поведінку економічних агентів. Проте деякі вчені у 
своїх дослідженнях доводили точку зору щодо про-
цесу прийняття рішень економічними агентами, 
яка сильно відрізнялась і суперечила загальноприй-
нятим поглядам. Цей процес відбувався в кількох 
напрямах.

По-перше, це роботи Г. Саймона та Дж. Катони, 
спрямовані на обґрунтування важливості викорис-
тання результатів психології в економічній теорії. 
Г. Саймон – один із перших, хто вказував на нере-
алістичність вихідних припущень, на яких побу-
довані стандартні неокласичні моделі. Він увів в 
обіг поняття «обмежена раціональність» для позна-
чення всіх обмежень, що можуть стосуватись знань 
чи обчислювальних здібностей людей і які не дають 
змоги вести в реальності себе так, як це описувала 
ортодоксальна теорія. Він припустив, що за від-
сутності всієї необхідної інформації суб'єкт прагне 
знайти «задовільне рішення». Тут критерій «най-
кращого» рішення змінюється на критерій «задо-
вільності», що означає прагнення до досягнення 
бажаного рівня. Коли цей бажаний рівень не досяга-
ється, індивід змінює стратегію своєї поведінки, спо-
діваючись досягти його іншими способами [7].

Дж. Катона, як і Г. Саймон, уважав неокласичну 
теорію раціонального вибору явно не реалістичною. 
Дж. Катона у своїй праці «Психологічний аналіз і 
економічна поведінка» писав [8, с. 16]: «На відміну 
від чистих теоретиків ми не повинні припускати, що 
раціональна поведінка існує чи становить тему еко-
номічного аналізу. Ми повинні вивчати економічну 
поведінку такою, якою вона є. Описуючи і класифі-
куючи різні реакції, а також причини, що їх поро-
джують, ми повинні задаватись питанням, чи вправі 
такі реакції називатись «раціональними», і, якщо 
так, то  якою мірою».

Роботи даних економістів певною мірою можна 
вважати висхідною точкою сучасної поведінкової 
економіки. Однак їхні ідеї в той період не знайшли 
належної підтримки і розуміння серед колег і тільки 
через кілька десятків років отримали відповідний 
резонанс у науковій спільноті.

По-друге, значну частину сумнівів щодо дескрип-
тивної спроможності теорії раціонального вибору вне-
сли піонерські дослідження М. Алле та Д. Елсберга, 
які піддали критиці базові аксіоми моделі очікуваної 
корисності Неймана-Моргенштерна. Мова йде про 
знамениті парадокси Алле та Елсберга, які свідчать 
про велику кількість аномалій та невідповідностей, 
що продемонстрували неможливість застосування 
моделі максимізації очікуваної корисності в реаль-
них умовах ризику та невизначеності [9].

Виникла ситуація, за якої теорія раціонального 
вибору  позиціонувалась як універсальна економічна 
теорія для пояснення економічної поведінки. Проте в 
ході прикладних досліджень низки науковців почали 
з часом виявлятись різні парадокси, які не піддава-
лись раціональному поясненню в рамках існуючої 
теоретичної системи знань. Такий стан речей при-
звів до нарощування методологічних суперечностей 
у тодішньому мейнстримі, що призвело до розвитку 
альтернативних до неокласики досліджень, особливо 
експериментальних та міждисциплінарних, на стику 
економіки та інших суспільних наук про людину.

Міждисциплінарна взаємодія є важливим фак-
тором розвитку будь-якої науки. Особливо це стосу-
ється економічної теорії, яка має своїм предметом 
людську поведінку, через це вона відкрита як для 
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точних, так і для гуманітарних наук. Використання 
досягнень математики, фізики, історії, філософії 
дало змогу економічній теорії стати самою автори-
тетною із числа наук про людську поведінку. Проте 
взаємодія наук – досить складний і суперечливий 
процес, що пояснюється насамперед відмінностями 
в предметі і методі. А якщо врахувати, що розви-
ток будь-якої науки відбувається на основі руху вну-
трішніх суперечностей через зіткнення різних шкіл 
і напрямів, зміну парадигм, то стає очевидним, що 
міждисциплінарна взаємодія та запозичення мето-
дів з інших дисциплін може призвести як і до вирі-
шення, так і до посилення цих суперечностей.

З одного боку, важливу роль у формуванні і роз-
витку неокласичної теорії на початку ХХ ст. віді-
грав розвиток математики і фізики, з іншого – про-
грес у природознавстві, психології, соціології, історії 
сприяв посиленню її конкурентів: інституціоналізму, 
історичної школи, марксизму тощо. А після Дру-
гої світової війни, коли почалась науково-технічна 
революція, що продемонструвала можливості кібер-
нетики, інформатики, математики та теоретичної 
фізики, економічна теорія зазнала значного впливу 
принципів раціоналізму, керованості, моделювання 
та систематизації. Проте коли економічна наука 
з позиції свого нобелівського статусу спробувала 
нав’язати метод раціонального егоїзму іншим сус-
пільним наукам, цей процес зустрів активний супро-
тив. Більше того, маючи свою аналітичну й експе-
риментальну базу, вони, навпаки, рекомендують 
мейнстриму економіки переглянути свої методоло-
гічні принципи [10, с. 119].

На перший погляд, поведінкову економіку, що 
була створена в процесі симбіозу економічної тео-
рії та психології, можна розглядати як один із при-
кладів «економічного імперіалізму». Дане явище в 
міждисциплінарних дослідженнях із соціальної про-
блематики означає «експорт» методів і понять еко-
номічної науки в суміжні соціальні дисципліни, такі 
як політологія, соціологія, антропологія, право, релі-
гієзнавство тощо. Проте, як зазначає  Р. Капелюш-
ніков [11], у разі поведінкової економіки характер 
міждисциплінарної взаємодії виявився переверну-
тий: у ролі «митрополії» цього разу виступає пси-
хологія, а роль «колонізованої території» – еконо-
мічна теорія. Із розвитком психології стає ясно, що 
рання економічна теорія, не беручи до уваги психо-
логічні особливості поведінки, використовує моделі, 
які є дуже далекими від реальності, тому завданням 
представників поведінкової економіки було вийти за 
рамки вузьких обмежень, що накладаються понят-
тям «людини економічної».

На початку свого розвитку основою поведінкової 
економіки були дані і результати, отримані з експе-
риментальних досліджень, а її ідейними засновни-
ками були скоріше не економісти, а представники 
когнітивної психології. Психологія була першою 
соціальною наукою, що на початку ХХ ст. почала 
використовувати експериментальні методи. Таким 
чином, експериментам у галузі економіки пере-
дували експерименти в області психології. Надалі 
економісти стали тісно працювати з психологами 
у зв'язку з існуванням багатьох проблем на стику 
двох наук (такі як процес прийняття рішень і пере-
говорів). Саме така міждисциплінарна взаємодія еко-
номіки і психології стає однією з передумов виник-
нення поведінкової економіки.

Також слід відзначити, що однією з передумов, 
що мала опосередкований вплив на формування 
поведінкової економіки, стало виникнення кіберне-

тики та розвиток моделювання. Розвиток кіберне-
тики, зокрема й дослідження Джона фон Неймана, з 
точки зору впливу на економічну науку має подвійне 
значення. По-перше, вони дали змогу перетворити 
абстрактні моделі оптимізації неокласики в обчислю-
вальні моделі. З іншого боку, вони спричинили певну 
перебудову в суміжних дисциплінах, дослідження 
яких базуються на принципах обробки інформації 
і побудові поведінкових моделей, що збігаються з 
принципами кібернетики. Таким чином, кібернетика 
створила методологічну базу розвитку і для неокла-
сики, і для психології, і для теорій, спрямованих на 
їх зближення й об’єднання. Із цього приводу аме-
риканський спеціаліст по філософії науки Д. Росс 
зазначає [12, с. 7]: «Когнітивна наука виникла саме 
тому, що після Другої світової війни стало немож-
ливо думати про розум чи про поведінкові реакції на 
зовнішнє середовище без використання формального 
і технічного розуміння обробки інформації». 

Перехід до епохи постмодерну в другій половині 
ХХ ст. залишив відбиток не тільки на розвитку еко-
номічної науки в загальному, а  й посприяв розвитку 
альтернативних до ортодоксальної теорій, зокрема 
й поведінкової економіки. Мова йде насамперед про 
утвердження таких рис постмодерністського тракту-
вання науки, як нелінійність,  релятивізм, деструк-
туризація, посилення методологічного плюралізму. 

Постмодерн сформував умови, по-перше, для 
посилення парадигмальної поліструктурності самого 
мейнстриму, по-друге – для поглиблення диферен-
ціації економічної гетеродоксії. Поступовий ріст 
спектру наукових парадигм почав відбуватися не 
так шляхом наукових революцій, а більше на основі 
міжпарадигмального взаємопроникнення і синтезу, 
а також шляхом міждисциплінарного парадигмаль-
ного дрейфу [13].

Таким чином, до 80-х років минулого століття 
сформувались умови, які призвели до розвитку 
нового напряму в економічній теорії – поведінкової 
економіки, а пізніше й у виділення її у окрему суб-
дисципліну. Так, у 1978 р. були присуджені нобе-
лівські премії Г. Саймону та М. Алле за піонерські 
дослідження у сфері прийняття рішень. Дана подія 
символізувала певну зміну стереотипів наукової 
спільноти щодо використання психології й експери-
ментів в економічній науці. А в 1979 р. у світ вийшла 
фундаментальна праця А. Тверскі та Д.  Канемана 
«Теорія перспектив: аналіз прийняття рішень в умо-
вах ризику» [14], яка стала однією з найбільш цито-
ваних у сучасній економічній літературі, що стосу-
ється питань прийняття рішень в умовах ризику і 
невизначеності. 

Вчені піддали критиці ортодоксальну теорію очі-
куваної корисності та запропонували альтернативну 
концепцію – «теорію перспектив». Основною метою 
вони вважали розробку адекватної моделі, яка б опи-
сувала реальні процеси прийняття рішень еконо-
мічними агентами. Теорія перспектив давала змогу 
логічно пояснити різні види аномальної поведінки 
економічних агентів, які були підмічені раніше 
(наприклад, парадокси Алле та Елсберга), але не під-
давались поясненню з позицій неокласичної теорії 
очікуваної корисності.

Причина її популярності полягала також в 
успішному емпіричному тестуванні на реальних 
даних. З іншого боку, вона була яскравим прикла-
дом процесу включення результатів психологічних 
досліджень в економічну теорію, тим самим визна-
чаючи подальший напрям розвитку теорії вибору. 
Своїм прикладом Канеман та Тверскі надихнули 



16 Серія Економічні науки

Випуск 18. Частина 1. 2016

сотні економістів і психологів до досліджень у 
цьому напрямі [9].

Основним фінансовим джерелом для розвитку 
поведінкової економіки став фонд  Russell Sage 
Foundation, який у 1980-х роках був стабільним 
спонсором досліджень у цьому напрямі і, крім того, є 
видавцем низки впливових робіт із поведінкової еко-
номіки. Програма поведінкової економіки почалася в 
1986 р.  як спільна діяльність із фондом Альфреда П. 
Слоуна з метою підвищення точності й емпіричного 
охоплення економічної теорії шляхом включення 
інформації із суміжних суспільних дисциплін [15]. 

Висновки. Отже, наростання методологічних 
суперечностей у мейнстримі економічної науки дру-
гої половини XX ст., а також розбіжності між нео-
класичними уявленнями про «людину економічну» 
та реальною людиною, яка не завжди діє раціо-
нально в процесі прийняття рішень в умовах неви-
значеності та ризику, підштовхнули до розвитку 
альтернативних напрямів економічних досліджень, 
які призвели в результаті до виникнення поведінко-
вої економіки. Однією з найважливіших передумов 
її виникнення також став розвиток міждисциплі-
нарних досліджень, передусім взаємодія економіки 
з психологією. До інших передумов розвитку пове-
дінкової економіки слід віднести виникнення кібер-
нетики, розвиток моделювання та експериментів у 
соціальних науках, а також перехід до епохи постмо-
дернізму.

Основним завданням, яке ставили перед собою 
ідейні засновники поведінкової економіки, було праг-
нення скороти існуючий розрив між нормативною 
теорією та дескриптивним аналізом процесів при-
йняття рішень. Поворотним моментом у виникненні 
поведінкової економіки як наукової течії можна вва-
жати вихід статті А. Тверскі та Д. Канемана «Тео-
рія перспектив: аналіз прийняття рішень в умовах 
ризику», яка стала результатом використання пси-
хологічних досліджень в економічній теорії. Таким 
чином, з’явилась можливість використовувати вдо-
сконалений теоретичний апарат до проблем при-
йняття економічних рішень, який  більш точно 

відображає поведінку індивідів в умовах ризику та 
невизначеності. 
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ПОЛІТИЧНА ЕМАНСИПАЦІЯ ЖІНОК ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН ЄС

У статті висвітлено проблеми гендерної рівності та економічного розвитку країн Європейського Союзу. Досліджено 
взаємозв’язок між політичною емансипацією жінок та валовим національним доходом на душу населення, який конвертовано в 
міжнародні долари США на основі паритету купівельної спроможності. Для непараметричної оцінки статистичної залежності між 
політичною емансипацією жінок та ВНД на душу населення використано коефіцієнт рангової кореляції Спірмена, а також коефі-
цієнт детермінації та тестування за допомогою розподілу t-Стьюдента.

Ключові слова: гендерна рівність, гендерний розрив, політична емансипація жінок, Європейський Союз (ЄС), економічний 
розвиток.

Винская О.И., Токарь В.В. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭМАНСИПАЦИЯ ЖЕНЩИН КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОЗВИТИЯ 
СТРАН ЕС

В статье освещены проблемы гендерного равенства и экономического развития стран Европейского Союза. Исследова-
на взаимосвязь между политической эмансипацией женщин и валовым национальным доходом на душу населения, который 
был конвертирован в международные доллары США на основе паритета покупательной способности. Для непараметрической 
оценки статистической зависимости между политической эмансипацией женщин и ВНД на душу населения использованы ко-
эффициент ранговой корреляции Спирмена, а также коэффициент детерминации и тестирование с помощью распределения 
t-Стьюдента.

Ключевые слова: гендерное равенство, гендерный разрыв, политическая эмансипация женщин, Европейский Союз (ЕС), 
экономическое развитие.

Vinska O.Y., Tokar V.V. POLITICAL EMANCIPATION OF WOMEN AS A FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE EU 
COUNTRIES

The article sheds a light on gender equality and economic development of the European Union countries. The authors examine 
the interplay between political empowerment of women and gross national income per capita converted to international dollars using 
purchasing power parity rates. The used methods integrate Spearman’s rank correlation coefficient as a nonparametric measure of sta-
tistical dependence between political emancipation of women and GNI per capita, determination coefficient and t-Student test.

Keywords: gender equality, gender gap, political emancipation of women, European Union (EU), economic development.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розви-
тку людства однією з важливих проблем залишається 
гендерний дисбаланс у його соціально-економічному 
та політичному вимірах. Сприяння рівноправності 
статей та розширення прав жінок є однією з голо-
вних цілей сталого розвитку ООН до 2030 р. Одним 
із найвпливовіших апологетів гендерної рівності 
наразі виступає Європейський Союз, який досягнув 
високих показників щодо доступу жінок до освіти, 
медицини, політичної діяльності та активно про-
пагує жіноче лідерство. Країни ЄС продовжують 
боротьбу з такими проблемами, як різниця в оплаті 
праці чоловіків та жінок, насилля над жінками, 
недостатнє представлення жінок на керівних посадах 
у бізнесі та політичному житті. Зважаючи на те, що 
політичні рішення визначають основні напрями соці-
ально-економічного розвитку держави, пропорційне 
представництво жінок у владних інституціях забез-

печує справедливість та надає їм змогу відстоювати 
свої інтереси. Більше того, широке залучення жінок 
у політику забезпечує використання їх інтелектуаль-
ного та креативного потенціалу задля успішного еко-
номічного поступу країн, що й обумовлює особливу 
актуальність обраної теми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження участі жінок у політиці знайшло своє висвіт-
лення у працях вітчизняних та закордонних науков-
ців. Зокрема, Д. Далеруп зосереджує увагу на впливі 
електоральних квот на зміни у гендерному представ-
ництві у владі країн – членів ЄС [6]; І. Замфіраке під-
креслює важливість формальної інституційної під-
тримки статевого рівноправ’я у політичних органах 
[12]; Д. Хікс, Дж. Хаморі та Б. Малдонад досліджу-
ють вплив жіночого представництва у парламентах 
розвинених країн на обсяги та напрями надання офі-
ційної допомоги з розвитку [9]; М. Ворона виявляє 
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основні гендерні стереотипи, які панують у суспіль-
стві [4], а К. Гавриліна висвітлює гендерну асиме-
трію у владі [5]. Своєю чергою, Є. Базуєва досліджує 
взаємозв’язок гендерної нерівності та показників 
національної економіки [1], а Г. Бондар розглядає 
гендерну нерівність у розрізі пріоритетів сучасної 
державної політики [2].

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Незважаючи на значну кількість 
праць, які присвячені проблематиці гендерної рів-
ності, додаткової уваги потребують особливості 
взаємозв’язку політичної емансипації жінок та еко-
номічного розвитку країн Європейського Союзу.

Мета статті  полягає у виявленні кореляції між 
рівнями політичної емансипації жінок та економіч-
ного розвитку країн Європейського Союзу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Жінки 
становлять понад половину населення світу, але їхнє 
представництво в політичній сфері є досить обмеже-
ним. На думку М. Олбрайт, яка очолює недержавну 
громадську організацію «Національний демокра-
тичний інститут», кожна країна заслуговує на най-
кращого з можливих лідерів, тому жінкам має бути 
надана можливість конкурувати в електоральному 
процесі, адже інакше країна позбавляє себе значних 
талантів [7]. Слід зазначити, що серед основних при-
чин недостатнього представництва жінок у політич-
ній сфері виділяють [9; 10]:

–  структурні бар’єри, які полягають у дискри-
мінаційному законодавстві та інституціях, що забо-

роняють жінкам голосувати та обиратися до органів 
влади;

–  стереотипи щодо гендерних ролей, які пану-
ють у суспільстві і полягають у тому, що жінці не 
місце в політиці, а також обумовлюють складність 
для жінки балансувати між родиною та професійним 
розвитком й участю в суспільному житті;

–  невідповідність можливостей, яка полягає в 
недостатньому рівні освіти, контактів та фінансових 
ресурсів, що необхідні для ефективного політичного 
лідерства жінок.

Дослідження Національного демократичного 
інституту доводять, що рівноправне партнерство 
жінок у процесі демократичного розвитку сприяє 
розширенню національних соціально орієнтова-
них програм (освіта, охорона здоров’я), які спрямо-
вані на захист прав дітей та інших уразливих груп 
населення. Жінки забезпечують більшу прозорість 
уряду, зменшують рівень корупції; активно відсто-
юють позицію мирного врегулювання суперечок та 
просування компромісу задля запобігання збройним 
конфліктам [7]. Розширення політичних прав жінок 
активно пропагується на загальнопланетарному 
масштабі та має на меті вплинути на світові соці-
ально-економічні процеси в розрізі зростання гума-
нітарної основи розвитку.

Серед дієвого інструментарію досягнення полі-
тичної емансипації жінок варто виділити Конвенцію 
ООН щодо заборони всіх форм дискримінації жінок, 
яка захищає право жінок брати участь у державот-

Таблиця 1
Рейтинг політичної емансипації жінок у країнах ЄС упродовж 2011-2014 рр.

п/п Країна ЄС 2011 2012 2013 2014 Середнє 
значення

Співвідношення до 
середнього по краї-

нах ЄС
Ранг

1 Австрія 0,274 0,332 0,332 0,257 0,299 1,29 9

2 Бельгія 0,324 0,366 0,366 0,395 0,363 1,56 5

3 Болгарія 0,137 0,141 0,161 0,276 0,179 0,77 17

4 Кіпр 0,062 0,130 0,130 0,069 0,098 0,42 26

5 Хорватія 0,160 0,178 0,178 0,182 0,175 0,75 18

6 Чеська Республіка 0,140 0,125 0,125 0,094 0,121 0,52 22

7 Данія 0,370 0,364 0,374 0,431 0,385 1,66 4

8 Естонія 0,099 0,099 0,104 0,122 0,106 0,46 25

9 Фінляндія 0,606 0,616 0,616 0,616 0,614 2,64 1

10 Франція 0,169 0,145 0,187 0,352 0,213 0,92 12

11 Німеччина 0,336 0,349 0,361 0,400 0,362 1,56 6

12 Греція 0,177 0,086 0,097 0,096 0,114 0,49 24

13 Угорщина 0,031 0,057 0,057 0,064 0,052 0,23 28

14 Ірландія 0,426 0,412 0,412 0,414 0,416 1,79 3

15 Італія 0,152 0,135 0,191 0,248 0,182 0,78 15

16 Латвія 0,230 0,288 0,288 0,304 0,278 1,20 10,5

17 Литва 0,138 0,147 0,183 0,171 0,160 0,69 20

18 Люксембург 0,167 0,193 0,176 0,212 0,187 0,81 14

19 Мальта 0,161 0,149 0,172 0,145 0,157 0,68 21

20 Нідерланди 0,277 0,336 0,319 0,412 0,336 1,45 7

21 Польща 0,184 0,179 0,179 0,161 0,176 0,76 16

22 Португалія 0,228 0,183 0,183 0,212 0,202 0,87 13

23 Румунія 0,056 0,089 0,097 0,119 0,090 0,39 27

24 Словаччина 0,106 0,122 0,128 0,106 0,116 0,50 23

25 Словенія 0,123 0,168 0,170 0,221 0,171 0,73 19

26 Іспанія 0,426 0,284 0,284 0,314 0,327 1,41 8

27 Швеція 0,456 0,498 0,498 0,500 0,488 2,10 2

28 Об'єднане Королівство 0,293 0,274 0,275 0,270 0,278 1,20 10,5

Середнє значення 0,223 0,224 0,231 0,249 0,232 Х Х
Джерело: розраховано і складено авторами на основі [8]
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воренні, та Пекінську платформу дій, яка сприяє 
усуненню бар’єрів задля рівноправного політичного 
представництва. Статеве рівноправ’я було визначене 
однією з цілей тисячоліття ООН у 2000 р., яка також 
була перенесена в наступну планетарну стратегію 
сталого розвитку до 2030 р.

«Глобальний індекс гендерного розриву 2015» 
Світового економічного форуму у тому числі врахо-
вує рівень політичної емансипації жінок, який роз-
ділено на три основні показники: частка жінок від 
кількості чоловіків у парламенті; частка жінок від 
кількості чоловіків на міністерських посадах; частка 
років головування жінок від кількості років із чоло-
віками на чолі держави за останні 50 років. Середнє 
значення інтегрованого показника політичної еман-
сипації жінок по країнах ЄС у 2011–2014 рр. ста-
новило 0,232 (табл. 1), при цьому в 11 із 28 країн 
середнє значення було перевищено на 20–164%. 
Рейтинг політичної емансипації жінок по країнах ЄС 
упродовж 2011–2014 рр. із показником 0,614 (пере-
вищення середнього показника на 164%) очолює 
Фінляндія, а на останньому, 28-му, місці розташува-
лася Угорщина – 0,052, що становить лише 23% від 
середнього показника по країнах ЄС у 2011–2014 рр. 
Об’єднане Королівство та Латвія показали одна-
кові результати – 0,278, поділивши 10–11-е місця 
(у табл. 1 ранг в обох країн дорівнює 10,5 для спро-
щення подальших розрахунків).

Середнє значення ВНД на душу населення за 
паритетом купівельної спроможності по країнах 
ЄС у 2011–2014 рр. становило 32,2 тис. дол. США 
(табл. 2), при цьому в 12 з 28 країн середнє значення 
було перевищено на 1–98%. Рейтинг країн ЄС за 
ВНД на душу населення впродовж 2011–2014 рр. з 
показником 63,8 тис. дол. США (перевищення серед-
нього показника на 98%) очолює Люксембург, а на 
останньому, 28-му, місці розташувалася Болгарія –  
15,9 тис. дол. США, що становить лише 49% від 
середнього показника по країнах ЄС у 2011–2014 рр.

Для визначення взаємозв’язку між рівнями полі-
тичної емансипації жінок та економічного розвитку 
країн ЄС застосуємо коефіцієнт порядкової кореля-
ції Спірмена (ρ), який обчислюється за такою фор-
мулою:

ρ = 1 −
6∑ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖2𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1
𝑛𝑛𝑛𝑛(𝑛𝑛𝑛𝑛2 − 1)

ρ = 1 −
6∑ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖228

𝑖𝑖𝑖𝑖=1
28(282 − 1) = 1 −

6 ∗ 1108
28 ∗ 783

= 1 − 0,303 = 0,697

ρ2 = 0,6972 = 0,486

t = ρ�
𝑛𝑛𝑛𝑛 − 2
1− ρ2 = 0,697�

28− 2
1− 0,486  = 4,955

,                      (1)

де n – число пар, в яких порівнюються величини 
двох змінних;

di
2 – квадрат різниці рангів цих величин.

У нашому випадку мова йде про порівняння вели-
чин рангів за рейтингами політичної емансипації 
жінок (табл. 1) та економічного розвитку (табл. 2) по 
країнах ЄС упродовж 2011–2014 рр. (табл. 3).

Підставляючи отримані дані до формули (1), 
отримуємо:

Таблиця 2

Рейтинг країн ЄС за ВНД на душу населення за паритетом купівельної спроможності  
впродовж 2011–2014 рр. (у поточних цінах у тисячах міжнародних доларів США) 

п/п Країна ЄС 2011 2012 2013 2014 Середнє 
значення

Співвідношення 
до середнього по 

країнах ЄС

Ранг

1 Австрія 44,2 45,9 47,6 47,4 46,3 1,43 2

2 Бельгія 41,2 42,9 43,7 44,1 43,0 1,33 6

3 Болгарія 15,0 15,7 16,0 16,8 15,9 0,49 28

4 Кіпр 33,4 31,0 29,7 29,2 30,8 0,96 13

5 Хорватія 20,0 20,4 21,0 20,9 20,6 0,64 25

6 Чеська Республіка 26,4 26,9 28,2 28,7 27,6 0,85 16

7 Данія 44,2 44,9 46,9 46,9 45,7 1,42 4

8 Естонія 22,8 24,9 26,6 27,5 25,4 0,79 21

9 Фінляндія 40,4 40,7 41,0 40,6 40,7 1,26 7

10 Франція 38,2 38,0 39,8 40,1 39,0 1,21 9

11 Німеччина 43,2 44,6 45,1 47,5 45,1 1,40 5

12 Греція 26,0 26,6 27,1 в.д. 26,5 0,82 19

13 Угорщина 21,5 21,7 23,4 24,0 22,6 0,70 24

14 Ірландія 37,6 38,1 40,6 42,8 39,8 1,23 8

15 Італія 5,8 35,9 35,7 35,5 28,2 0,87 15

16 Латвія 9,5 21,0 22,5 23,4 19,1 0,59 26

17 Литва 21,4 23,5 25,6 26,4 24,2 0,75 22

18 Люксембург 63,4 63,2 62,9 65,6 63,8 1,98 1

19 Мальта 26,8 26,5 27,4 в.д. 26,9 0,83 18

20 Нідерланди 7,2 47,4 48,9 48,9 38,1 1,18 11

21 Польща 21,8 22,9 23,7 24,4 23,2 0,72 23

22 Португалія 26,4 26,5 27,6 28,4 27,2 0,84 17

23 Румунія 7,3 18,6 19,2 20,0 16,3 0,50 27

24 Словаччина 24,3 25,6 26,9 27,4 26,0 0,81 20

25 Словенія 28,3 28,3 28,9 30,4 29,0 0,90 14

26 Іспанія 32,0 32,0 32,7 33,5 32,5 1,01 12

27 Швеція 45,0 45,9 46,4 46,9 46,0 1,43 3

28 Об'єднане Королівство 37,1 37,6 38,7 39,5 38,2 1,18 10

Середнє значення 28,4 32,5 33,5 34,7 32,3 Х Х
Джерело: розраховано й складено авторами на основі [3]
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ρ = 1 −
6∑ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖2𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1
𝑛𝑛𝑛𝑛(𝑛𝑛𝑛𝑛2 − 1)

ρ = 1 −
6∑ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖228

𝑖𝑖𝑖𝑖=1
28(282 − 1) = 1 −

6 ∗ 1108
28 ∗ 783 = 1 − 0,303 = 0,697

ρ2 = 0,6972 = 0,486

t = ρ�
𝑛𝑛𝑛𝑛 − 2
1− ρ2 = 0,697�

28− 2
1− 0,486  = 4,955

Відповідно до шкали Чеддока, за значення кое-
фіцієнта кореляції в межах 0,5–0,7 зв’язок є поміт-
ним, напрями змін співпадають, тобто за зростання 
рівня політичної емансипації жінок відбувається 
економічне зростання, та навпаки. Для оцінювання 
щільності зв’язку між рівнями політичної емансипа-
ції жінок та економічного розвитку доцільно вико-
ристати коефіцієнт детермінації:

ρ = 1 −
6∑ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖2𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1
𝑛𝑛𝑛𝑛(𝑛𝑛𝑛𝑛2 − 1)

ρ = 1 −
6∑ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖228

𝑖𝑖𝑖𝑖=1
28(282 − 1) = 1 −

6 ∗ 1108
28 ∗ 783 = 1 − 0,303 = 0,697

ρ2 = 0,6972 = 0,486

t = ρ�
𝑛𝑛𝑛𝑛 − 2
1− ρ2 = 0,697�

28− 2
1− 0,486  = 4,955

,                   (2)          

Коефіцієнт детермінації (ρ2) на рівні 0,486 озна-
чає, що зміни в рівні економічного розвитку країн 
ЄС на 48,6% можуть бути пояснені коливаннями 
в рівні залучення жінок до політичної діяльності. 
Істотність зв’язку перевіримо на основі формули роз-
поділу t-Стьюдента з n-2 ступенями свободи.

ρ = 1 −
6∑ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖2𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1
𝑛𝑛𝑛𝑛(𝑛𝑛𝑛𝑛2 − 1)

ρ = 1 −
6∑ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖228

𝑖𝑖𝑖𝑖=1
28(282 − 1) = 1 −

6 ∗ 1108
28 ∗ 783 = 1 − 0,303 = 0,697

ρ2 = 0,6972 = 0,486

t = ρ�
𝑛𝑛𝑛𝑛 − 2
1− ρ2 = 0,697�

28− 2
1− 0,486  = 4,955 ,       (3)

Отже, t
фактичне

 = 4,955 > t
критичне

 = 3,707 для ступе-
нів свободи (n – 2) = 26 та рівня істотності α = 0,001. 
Таким чином, з імовірністю 99,9% можна стверджу-
вати про істотність взаємозв’язку між рівнями полі-
тичної емансипації жінок та економічного розвитку 
країн Європейського Союзу.

Висновки. Із наведеного вище можна зробити 
висновок про наявність істотного помітного зв’язку 

між політичною емансипацією жінок та рівнем еко-
номічного розвитку країн Європейського Союзу. 
Ураховуючи євроінтеграційний вектор розвитку в 
системі інституційного забезпечення гендерної рів-
ності України, необхідно передбачити механізми 
збільшення парламентського та міністерського пред-
ставництва жінок, а також розширення програм під-
тримки підприємницької ініціативи серед креатив-
ної частини жіноцтва.

Перспективними для подальших досліджень є 
поглиблення аналізу взаємозв’язку гендерної рівно-
сті в царині охорони здоров’я, освіти, працевлашту-
вання та індикаторів соціально-економічного розви-
тку національних економік країн ЄС та України, а 
також формування теоретичних і прикладних реко-
мендацій щодо забезпечення розвитку відкритого та 
креативного суспільства в умовах євроінтеграції.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Базуева Е.В. Эконометрический анализ взаимосвязи показа-

телей национальной экономики и гендерного неравенства / 
Е.В. Базуева // Вестник Московского университета. Серия 6. 
Экономика. – 2013. – № 2. – С. 71–84.

2. Бондар Г. Гендерна нерівність як один із пріоритетів сучасної 
державної політики / Г. Бондар // Соціальна психологія. – 2012. –  
№ 1–2. – С. 119–127.

3. ВНД на душу населення за ПКС (у поточних цінах у міжнарод-
них доларах США) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.CD.

4. Ворона М.В. Гендерні стереотипи: сутність, функції, наслідки / 
М.В. Ворона // Статистика України. – 2010. – № 4. – С. 71–74.

Таблиця 3
Порівняння рангів країн ЄС за рівнями політичної емансипації жінок та економічного розвитку ЄС 

упродовж 2011–2014 рр. 

п/п Країна ЄС Ранг економічного розвитку Ранг політичної емансипації d
i

d
i
2

1 Австрія 2 9 7,0 49,0

2 Бельгія 6 5 -1,0 1,0

3 Болгарія 28 17 -11,0 121,0

4 Кіпр 13 26 13,0 169,0

5 Хорватія 25 18 -7,0 49,0

6 Чеська Республіка 16 22 6,0 36,0

7 Данія 4 4 0,0 0,0

8 Естонія 21 25 4,0 16,0

9 Фінляндія 7 1 -6,0 36,0

10 Франція 9 12 3,0 9,0

11 Німеччина 5 6 1,0 1,0

12 Греція 19 24 5,0 25,0

13 Угорщина 24 28 4,0 16,0

14 Ірландія 8 3 -5,0 25,0

15 Італія 15 15 0,0 0,0

16 Латвія 26 10,5 -15,5 240,3

17 Литва 22 20 -2,0 4,0

18 Люксембург 1 14 13,0 169,0

19 Мальта 18 21 3,0 9,0

20 Нідерланди 11 7 -4,0 16,0

21 Польща 23 16 -7,0 49,0

22 Португалія 17 13 -4,0 16,0

23 Румунія 27 27 0,0 0,0

24 Словаччина 20 23 3,0 9,0

25 Словенія 14 19 5,0 25,0

26 Іспанія 12 8 -4,0 16,0

27 Швеція 3 2 -1,0 1,0

28 Об'єднане Королівство 10 10,5 0,5 0,25

Сума 1108

Джерело: розраховано і складено авторами.
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ЗНАЧЕННЯ МАШИНОБУДУВАННЯ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Статтю присвячено дослідженню змін машинобудування в глобальній економіці, аналізу глобальних лідерів машинобудуван-
ня та визначенню провідних машинобудівних корпорації світу. Структурна трансформація машинобудування призвела до цілої 
низки принципових змін у його організації, управлінні, розміщенні та селектуванні технологій, що використовуються на виробни-
цтві. Внаслідок цього виник відповідний глобальний розрив.

Ключові слова: глобалізація, промисловість, машинобудування, ТНК, Європейський Союз.

Гончарова А.А. ЗНАЧЕНИЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Статья посвящена исследованию изменений машиностроения в глобальной экономике, анализу глобальных лидеров маши-

ностроения, определению ведущих машиностроительных корпораций в мире. Структурная трансформация привела к целому 
ряду принципиальных изменений в его организации, управлении, размещении и селектировании технологий, используемых на 
производстве. В результате возник соответствующий глобальный разрыв.

Ключевые слова: глобализация, промышленность, машиностроение, ТНК, Европейский Союз.

Goncharova A.O. THE ROLE OF ENGINEERING IN THE GLOBAL ECONOMY
The article investigates the engineering changes in the global economy. Analyzes the global leaders in world engineering. And 

defines the leading engineering corporations in the world. Structural engineering transformation led to a number of fundamental 
changes in its organization, management, placement and selection of technologies used in manufacturing. As a result, there was 
a corresponding global gap.

Keywords: globalization, industry, engineering, multinational corporations, the European Union.

Постановка проблеми. Нагальною потребою є 
виявлення особливостей секторальних змін у маши-
нобудуванні, з’ясування особливостей його транс-
формації в межах існуючих зараз парадигм еконо-
мічного розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні 
секторальні та інноваційні проблеми розвитку еко-
номіки в умовах посилення глобалізаційних проце-
сів розглядали у своїх працях провідні вітчизняні й 
зарубіжні вчені, зокрема: О. Білорус, В. Білошапка, 
Р. Бінгем, І. Валлерстайн, Я. Вінецький, М. Вожняк, 
Б. Губський, П. Друкер, І. Каленюк, Т. Кальченко, 
М. Кастельс, Т. Клевер, Г. Колодко, В. Кудров, 
Ю. Козак, Д. Лук’яненко, З. Луцишин, Ю. Мако-
гон, О. Мозговий, Т. Орехова, Ю. Пахомов, Р. Робер-
сон, Е. Роджерс, Є. Савельєв, С. Сіденко, Х. Сіберт, 
А. Філіпенко, Т. Циганкова, Й. Шумпетер та ін.

Мета статті полягає у дослідженні суті, значення 
та особливостей секторальної циклічності в сучас-
ному машинобудуванні світу; ідентифікації харак-
теру трансформації машинобудування в процесі 
поширення в країнах – лідерах Третьої промислової 

революції; виявленні особливостей розвитку маши-
нобудування в країнах ЄС з огляду на суттєві наро-
щування в ньому структуральних змін.

Виклад основного матеріалу дослідження. Будь-
який етап розвитку глобальної економіки завжди 
містив у своїй основі чимало нових продуктивних 
ідей, більшість з яких втілювалися у життя завдяки 
розвитку машинобудування, яке наприкінці ХХ ст. 
виявилось надзвичайно розвиненою сферою під-
приємництва, в котрому були сконцентровані інно-
ваційні підгалузі, які суттєвою мірою визначали 
подальший технологічний прогрес і разом із тра-
диційними відносились до так званої «авангардної 
трійки» лідерів. При цьому рівень концентрації у 
машинобудуванні вирізнявся з-поміж інших більш 
високими значеннями індикаторів зосередження 
економічної діяльності, а також виступав своєрід-
ним детонатором подальших структурних зрушень у 
сфері виробництва, розподілу і перерозподілу ство-
рювальних речових і інтелектуальних цінностей. 
Таким чином, основними секторами, у межах яких 
вироблялася, а потім й реалізовувалась продукція 



22 Серія Економічні науки

Випуск 18. Частина 1. 2016

машинобудування, стали ринок індивідуальних спо-
живачів та ринок засобів виробництва.

До цього варто додати, що протягом останніх 
років умовні кордони, що відокремлювали ці два 
ринки, набули нечіткого характеру, адже відтепер 
численні комп’ютерні технології, що активно вико-
ристовувалися як у побутовій, науковій, соціаль-
ній сферах, так і на виробництві під час управління 
складними технологічними процесами, мали широку 
сферу застосування.

Своєрідна «розмитість» визначених нових галузей 
відтепер ідентифікувалась і на регіональному рівні, 
адже саме технологічна спеціалізація обумовлювала 
характер сумарного збільшення доданої вартості в 

процесі руху напівфабрикату через кордони багатьох 
країн та їх коаліцій, що давало змогу суттєво зни-
жувати трансакційні витрати і таким чином забезпе-
чувати відповідні цінові і споживчі переваги на тих 
глобальних секторальних ринках, на яких продук-
ція машинобудування відігравала визначальну роль 
каталізатора науково-технічного прогресу.

У сучасних країнах – лідерах світової економіки 
питома вага машинобудівної галузі оцінюється в 
межах 30–50% загального обсягу промислової про-
дукції. Натомість у Німеччині та Японії вона дещо 
перевищує верхню межу, що яскраво свідчить про 
високий рівень конкурентоспроможності створеної 
в цих державах продукції. Додатковим свідченням 

Таблиця 1
Провідні машинобудівні корпорації світу (2014 р.)

Ранг* 
2014

Компанія Країна Сектор машинобудування Ринкова варт., 
млрд.$

Товарообіг, 
млрд. $

Число 
зайнятих, 
тис.осіб

1 Apple США Технол. апар. і облад. 659,0 188,6 63,3

4 Microsoft США Програмне забезпечення 370,6 79,0 90,0

5 IBM США Програмне забезпечення 241,8 106,9 433,4

9 General Electric США Загальне виробництво 212,3 142,2 301,0

17 Samsung Electronic П. Корея Технол. апар. і облад. 181,8 142,4 102,0

25 Google США Програмне забезпечення 165,4 37,9 32,5

30 Toyota Японія Автомобілі і запчастини 149,6 228,5 317,7

32 Oracle США Програмне забезпечення 145,1 35,6 108,0

33 Intel США Технол. апар. і облад. 140,5 54,0 70,8

43 Qualcomm США Технол. апар. і облад. 115,1 15,0 34,7

44 Cisco Systems США Технол. апар. і облад. 113,9 43,2 71,8

59 Schlumberger США Нафтове обладнання 93,3 39,5 113,0

61 Siemens ФРН Загальне виробництво 92,0 98,4 420,0

66 SAP ФРН Програмне забезпечення 85,6 18,4 55,7

75 Volkswagen ФРН Автомобілі і запчастини 77,4 206,4 502,0

80 United Technologies США Аерокосмічне та військове 75,5 58,1 199,9

82 Taiwan Semicond. Manufact. Тайвань Технол. апар. і облад. 74,6 14,1 35,5

90 Honda Motor Японія Автомобілі і запчастини 69,2 107,5 179,0

91 Caterpillar США Промисловий інжиніринг 69,0 60,1 125,1

97 Daimler ФРН Автомобілі і запчастини 64,2 138,0 271,3

100 Canon Японія Технол. апар. і облад. 63,4 46,2 198,3

104 DM США Загальне виробництво 62,0 29,6 84,2

105 EMC США Технол. апар. і облад. 61,9 20,0 53,6

106 United Health G США Медичне обладнання 61,6 101,8 99,0

119 BMW ФРН Автомобілі і запчастини 57,2 89,1 100,3

125 Boeing США Аерокосмічне та військове 55,5 68,7 17,7

134 Tencent Holding Гонконг Програмне забезпечення 51,3 4,5 17,4

142 Nissan Motor Японія Автомобілі і запчастини 48,4 105,5 155,1

146 ABB Швейцарія Промисловий інжиніринг 47,4 35,6 133,6

147 Honeywell Int. США Загальне виробництво 47,4 36,5 132,0

148 Hewlett-Packard США Технол. апар. і облад. 47,1 127,2 349,6

151 Ford Motor США Автомобілі і запчастини 46,7 136,3 165,0

156 Hyundai Motor П. Корея Автомобілі і запчастини 45,3 67,1 57,1

158 Tata Consultancy Індія Програмне забезпечення 44,9 8,4 198,6

165 Fanuc Японія Промисловий інжиніринг 42,7 5,4 55,1

167 Hutchison Wh. Гонконг Загальне виробництво 42,6 30,1 250,0

174 Hon Hai P.I Тайвань Електроніка 41,4 114,0 961,0

178 Medtronic США Медичне обладнання 40,8 15,9 45,0

183 General Motors США Автомобілі і запчастини 40,2 150,3 67,0

198 Danaher США Загальне виробництво 38,7 16,1 59,0

200 Mitsubishi Японія Підтримуючий сектор 38,6 62,6 58,4

- - - Разом 4020 2995,7 6869,7

Джерело: FT Global 500.[Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ft.com/cms/a81f853e-ca80-11e1-89f8-00144
*Загальний рейтинг ТНК в Global 500.
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цього може вважатися те, що провідними країнами – 
експортерами машин та обладнання виступають Япо-
нія (понад 60% її продукції галузі йде на експорт), 
Німеччина та США (близько 50%). 

Водночас лідерство США у світовому машинобу-
дуванні є очевидним насамперед тоді, коли мова йде 
про наукоємну продукцію (табл. 1). 

Як випливає з наведених у табл. 1 даних, найвищі 
позиції у світовому рейтингу вже сьогодні посідають 
насамперед ті ТНК, які спеціалізуються на виробництві 
високотехнологічної апаратури й обладнання, а також 
програмного забезпечення та наданні комп’ютерних 
послуг, на які припадає значна частина сумарної рин-
кової вартості провідних корпорацій світу.

Наприклад, трійка комп’ютерних лідерів США –  
Apple, Microsoft, IBM, – має сумарну ринкову вар-
тість 1271,4 млрд. дол. США, проте чисельність 
зайнятих у них працівників не перевищує 600 тис. 
осіб. Вибір подальшої стратегії розвитку тієї чи іншої 
компанії може призвести до швидких змін у межах 
глобальної конкурентної моделі. 

Абсолютні лідери економічної активності мину-
лих років – General Electric (США), Siemens (Німеч-
чина), ЗМ (США) та ін., які визначали себе як про-
відні підгалузі машинобудування, коливаючись, 
таким чином, між моделлю глобального інноватора і 
глобального імітатора, посіли середні позиції у наве-
деному рейтингу. Вони менше ризикували, а рин-
кова вартість кожної з цих ТНК мала тенденцію до 
стабілізації та незначного руху вгору. 

Посткризові часи дещо покращали положення 
автомобільних корпорацій: зросла їх ринкова вар-
тість, збільшився товарообіг, зросла кількість 
зайнятих. Водночас позиції відомих американських 
гігантів – Ford, General Motors і особливо Chrysler – 

залишилися доволі складними, а місце зосередження 
їх виробництва (штат Мічиган) протягом десяти 
років перетворювалося у депресивний регіон. 

Доволі низькі позиції мають компанії, що спеці-
алізуються на електроніці. Наприклад, Mitsubishi 
Electric (Японія) протягом лише двох років (2011–
2012) перемістилася з 359-го місця в глобальному 
рейтингу ринкової вартості на 463-е, а падіння 
в цьому таблоїді голландського концерну Philips 
Electronic виявилося ще більш вражаючим – з 277-го  
на 441-е. До цього варто було б додати й те, що кон-
церн закрив останнє своє збиткове підприємство щодо 
виробництва телевізорів, і контрольний пакет акцій 
перейшов до гонконгської групи TPV Technology.

Доволі активно йде останнім часом процес роз-
витку виробництва медичного технологічного 
обладнання. Безсумнівним лідером у цьому секторі 
є американські Unitel Health Group та Medtronic, 
які активно нарощують обсяги продукції, що 
випускається. Французька Essilor International, 
ринкова вартість якої в 2012 р. становила 18,8 
млрд. дол. США, ефективно використовує пере-
ваги доволі ємного європейського ринку. Також 
до переліку 100 найбільших компаній, що випус-
кають діагностичне обладнання, потрапила фран-
цузька компанія Bio Merieux та п’ять швейцар-
ських підприємств: Roche, Diagnostics, Sonova, 
Noble Biocare, Straumann, Alcon. Високі позиції на 
глобальному ринку мають також швецькі компа-
нії Elekta, Getinge (радіаційна апаратура та госпі-
тальне обладнання). Створений у Швейцарії на базі 
перелічених вище фірм Medical Cluster об’єднав 
цілу низку суміжних компаній, що дало змогу 
довести витрати на НДДКР серед його учасників 
до 15% отримуваних ними доходів. 

Таблиця 2
Глобальні лідери машинобудування світу станом на 31 березня 2014 р.  

за елективними секторами, за версією FT 500

Ранги Компанія Країна Ринкова вартість, 
млрд. дол. 

Число зайнятих, 
тис. осіб

Чистий прибуток, 
млрд. дол.2014 2013

АЕРОКОСМІЧНЕ ТА ВІЙСЬКОВЕ

62 72 United Technologies США 107,1 212,0 5,2

81 107 Boeing США 92,5 168,4 4,6

168 202 Airbus Франція 56,1 144,1 2,0

АВТОМОБІЛІ ТА ЗАПЧАСТИНИ ДО НИХ

23 27 Toyota Motor Японія 195,1 333,5 10,2

50 67 Volkswagen Німеччина 119,1 563 12,5

66 126 Daimler Німеччина 101,6 274,6 9,4

ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

189 212 Schneider Electric Франція 51,4 163,0 2,6

209 213 Emerson Electric США 47,0 131,6 2,0

276 271 Hon Hai P.I Тайвань 37,2 129,0 3,6

ПРОМИСЛОВИЙ ІНЖИНІРИНГ

137 132 Caterpillar США 63,4 118,5 3,8

153 149 ABB Швейцарія 59,7 147,7 2,9

236 234 Fanuc Японія 42,3 5,3 1,3

ПОБУТОВІ ТОВАРИ

18 13 Samsung Electronics Південна Корея 208,5 240,0 28,2

391  - Panasonic Японія 27,9 293,7 -8,0

НАФТОВЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ 

48 59 Schlumberger США 127,4 123,0 6,7

196 227 Halliburton США 50,1 77,0 2,1

270 228 Enbridge Канада 37,9 8,6 0,6
Примітка. До таблиці не увійшли компанії, що виробляють комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення до них.

Джерело: FT Global 500, 2014., by sector [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ft.com/intl/cms/s/o/988051be
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Моделювання та субсекторальна стратифікація 
машинобудівного бізнесу завжди тяжітиме до вио-
кремлення певних блоків у межах здійснювальних 
міжнародних порівнянь. За таких обставин виникає 
нагальна потреба у формуванні окремих припущень 
щодо основної спеціалізації фірми. Вже згадувана 
методика FT Global 500 дала змогу чітко позиці-
онувати фірму Samsung Electronics (табл. 2), адже 
товари, які вона випускає, можна було з легкістю 
віднести до категорії «промисловий інжиніринг» або 
ж до групи «електроніка та електричне обладнання». 
Тим не менше, проаналізувавши, вирішено виокре-
мити групу «побутові товари», лідерство в якій цієї 
ТНК є беззаперечним.

Як випливає з табл. 2, за чисельністю зайнятих 
лідерство має автомобільна промисловість, далі йде 
сектор побутових товарів, а також виробництво аеро-
космічної та військової техніки. Втім, й тут прослід-
ковуються певні відмінності. Так, компанія Hon Hai 
Precision Industry (Тайвань) хоча й посіла третє місце 
в групі «електроніка та електричне обладнання», за 
чисельністю зайнятих (1,3 млн. робітників і службов-
ців) встановлює своєрідний рекорд у цьому секторі, 
адже лідер групи французька Schneider Electric вико-
ристовує на своїх підприємствах лише 163 тис. осіб.

Водночас попри всі перелічені вище переваги слід 
розуміти, що під час проведення системних компа-
ративних досліджень нерідко виникатимуть усклад-
нення ідентифікаційного характеру. 

Характерним прикладом може слугувати субсекто-
ральне наповнення такої галузі, як «механічний інжи-
ніринг», котрий включає так звані галузі третього-чет-
вертого технологічних укладів (насоси та комплектуючі 
до них, виробництво коліщаток, інструментів, промис-
лових холодильників, вентиляторів, машин для тек-
стильної промисловості, турбін та обладнання до них, 
трубопровідної апаратури, ліфтів, верстатобудування, 
а також продукції гірничорудної промисловості, аграр-
ного і лісового машинобудування), важко співвідно-
ситься з вітчизняним структурним розподілом, де 
кожна із субгалузей має свою технологічну й органі-
заційну модель, що ускладнює проведення системних 
компаративних досліджень.

Висновки. Сучасне машинобудування являє собою 
складну поліструктурну сферу відтворення засобів 
виробництва і предметів споживання, в основі яких 
лежить спільний або ж подібний до нього техноло-
гічний процес, застосування якого відрізняється від-
повідними селективними якостями (динамічністю, 

перетворенням одного виду енергії (інформації) в 
інший) та відповідною трансформацією товарів, що 
відповідають смакам споживачів, що постійно змі-
нюються під впливом глобальної кон’юнктури на 
продукцію галузі.

Зазнала суттєвих змін і корпоративна структура 
світового машинобудування внаслідок виокремлення 
на глобальному ринку компаній-інноваторів і ком-
паній-імітаторів, які вирізняються з-поміж інших 
різним ступенем застосування наукових розробок, 
характером і динамікою запровадження інновацій 
та допустимими межами економічного ризику, який 
кожна з них погоджується або ж не погоджуються 
нести. Внаслідок реалізації відповідних стратегій 
виявилося, що найбільшу динаміку мали ті маши-
нобудівні компанії, котрі обрали своєю спеціаліза-
цією виробництво комп’ютерів та програмного забез-
печення до них (Apple, Microsoft, IBM). Ті ж ТНК, 
які вважали за необхідне зменшити свої ризики за 
рахунок диверсифікації продукції, що випускається 
(універсіалізація), посіли середні позиції (General 
Electric (США), Siemens (Німеччина), GD (США)). 
Значних негативних змін щодо динаміки зміни рин-
кової вартості під час останньої фінансової кризи 
зазнали ті компанії, що спеціалізуються на автомо-
білебудуванні (Ford, General Motors, Craisler», всі – 
США) та електроніці (Mitsubishi Electric (Японія), 
Philips Electronic (Нідерланди)).
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ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЕВОЛЮЦІЇ МИТНИХ РЕЖИМІВ ФРАНЦІЇ

Статтю присвячено дослідженню французького досвіду побудови правової системи митного регулювання зовнішньоторго-
вельної діяльності. Визначено характерні риси та основні елементи митних режимів Франції. Запропоновано напрями викорис-
тання зарубіжного досвіду під час розробки вітчизняного митного законодавства. 

Ключові слова: митний режим, митне право, митне законодавство, митне регулювання.

Давыдовская Г.И. ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЭВОЛЮЦИИ ТАМОЖЕННЫХ РЕЖИМОВ ФРАНЦИИ
Статья посвящена исследованию французского опыта в построении правовой системы таможенного регулирования внеш-

неторговой деятельности. Определены характерные черты и основные элементы таможенных режимов Франции. Предложены 
направления использования зарубежного опыта при разработке отечественного таможенного законодательства.

Ключевые слова: таможенный режим, таможенное право, таможенное законодательство, таможенное регулирование.

Davydovska H.I. HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS OF EVOLUTION CUSTOMS REGIMES FRANCE
The article studies the French experience in building the legal system of customs regulation of foreign trade. The general features 

and main elements of customs regimes France are also determined. It was propose directions use of international experience in the 
development of the national customs legislation.

Keywords: customs regime, customs law, customs legislation, customs regulation.

Постановка проблеми. На сьогодні в економічно 
розвинених державах, до числа яких належить і 
Франція, функції митниці вже досить тривалий час –  
майже ціле останнє сторіччя – не обмежуються тра-
диційним виконанням ролі прикордонного «поліцей-
ського» та фіскального агента держави. У сучасному 
ринковому господарстві все більш важливе значення 
у митному механізмі регулювання набуває «еконо-
мічна» спрямованість діяльності митних органів, що 
забезпечує більш широку участь митної системи в 
реалізації державних програм з інтенсифікації діло-
вої активності та стимулювання підприємництва. 
Центральне місце в концепції економічної актив-
ності митниці посідає система митних режимів. Сьо-
годні вона включає звичайні митні режими (експорт, 
випуск для вільного обігу і т. д.), а також цілий 
комплекс спеціальних митних режимів економічного 
характеру. 

Видається цілком закономірним, що під час роз-
робки вітчизняного митного законодавства слід 
активно використовувати досвід зарубіжних країн 
та міжнародно-правові норми і стандарти митного 
регулювання. Одним із джерел такого досвіду став 
аналіз історії та сучасної діяльності митної системи 
Франції. Звернення до французького досвіду побу-
дови правової системи митного регулювання зовніш-
ньоторговельної діяльності під час розробки вітчиз-
няного митного законодавства має як практичне, так 
і теоретичне значення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні 
аспекти правових та митних режимів були об’єктом нау-
кового дослідження таких учених, як: О.П. Альохін, 
Д.М. Бахрах, К.В. Бережна, С.В. Ківалов, Ю.М. Коз-
лов, А.Н. Козирін, М.І. Матузов, О.М. Малько.  
Питанням удосконалення операцій у межах мит-
них режимів займались І. Бережнюк, С. Коляда, 
О. Гребельник, Н. Пирець, М. Тонєв, С. Боротничек, 
А. Шахмаметьєв.

Мета статті полягає в дослідженні історичних 
аспектів розвитку митних режимів в механізмі дер-
жавного регулювання зовнішньоторгової діяльності 
на прикладі Франції.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для 
розгляду найбільш істотних історично-правових 
аспектів еволюції інституту митного режиму слід 
провести аналіз правових питань його розвитку в 
митному праві Франції. Увага акцентується саме на 
французькому праві, що виправдовується такими 
обставинами: 

1) розвиток митного законодавства Франції від-
бувався практично до створення митного союзу ЄС 
«природним» чином, тобто зберігалися і самобут-
ність, і національні риси, при цьому ніколи не втра-
чався зв’язок з економікою, що заснована на ринко-
вих принципах; 

2) у Франції митне регулювання займало завжди 
одне з важливих місць серед засобів реалізації дер-
жавної політики, тому коли створювались правові 
основи митного союзу європейських держав, мало 
місце широке використання досвіду митного регу-
лювання в цілому та застосування митних режимів 
зокрема.

Приблизно до кінця XIX ст. категорію «мит-
ний режим» практично не використовували для 
визначення поняття митного права. Дана ситуа-
ція передусім пояснюється абсолютним переважан-
ням у діяльності митної системи Франції того часу 
протекціоністських цілей, унаслідок чого митний 
інструментарій регулювання зовнішньоторговельної 
діяльності характеризувався відносною недоскона-
лістю. Функції митниці в даних історичних умовах 
зводилися фактично до таких заходів, як забезпе-
чення захисту вітчизняного ринку від конкуренції 
іноземних товарів, застосовування винятково про-
текціоністських засобів дії на зовнішньоторговельні 
потоки, виконання фіскальних завдань [1].

Хоча напрям діяльності митниці був досить вузь-
ким, та вже в епоху процвітання протекціонізму 
з’являються перші свідчення зародження інституту 
митного режиму. Базою його становлення та від-
правною точкою наступного розвитку стали різного 
роду «модифікації» митних режимів, які були вико-
ристані: вивіз вітчизняних товарів за межі терито-
рії митниці (експорт товарів) та ввезення іноземних 
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товарів на національну митну територію (випуск для 
споживання (або у вільний обіг), що часто познача-
ють як імпорт товарів). Із часом почали застосову-
вати спеціальні митні режими економічного харак-
теру, метою яких є забезпечення деякого ослаблення 
жорсткості митної системи. 

Спеціальний та особливий характер застосування 
даних митних режимів безумовно, виходить за межі 
звичного сприйняття митниці та її протекціоніст-
ського призначення, тому це розглядалося спочатку 
як виняток сталої системи митного правового регу-
лювання. Обумовлювався цей характер «винятко-
вості» нових митних режимів тим, що існувала мож-
ливість не застосовувати заходи обмежень протягом 
встановлених термінів (і/або за дотримання деяких 
умов) до окремих товарів, які переміщувались через 
митний кордон з якоюсь певною метою. Слід відзна-
чити, що спроби модернізувати митне регулювання 
і ввести нові митні режими були не тільки виразом 
практичної реалізації окремих концепцій реформа-
торів, а були продиктовані об’єктивною необхідністю 
активізувати митне регулювання й усвідомленою 
потребою в економічному потенціалі, який закладе-
ний у нових режимах, тому вони цілком обґрунто-
вано пізніше отримали назву «економічних».

Коли відбувався активний розвиток промислового 
виробництва та зовнішньоторговельні зв’язки країни 
розширювалися, обмежений характер участі митної 
системи у проведенні економічної політики країни 
став очевидним, оскільки митниця спочатку орієн-
тувалася на використання тільки «класичних» мит-
них режимів, які були найбільш простими, тобто на 
експорт та імпорт. У таких умовах ринкового госпо-
дарства та під час застосування агресивної зовнішньо-
торговельної політики виникла потреба підвищити 
ефективність функціонування митного механізму, 
що, своєю чергою, привело до початку модернізації 
складу митних регулюючих інструментів та перегляду 
основних принципів роботи митної системи в цілому. 
Із кінця XIX ст. робляться намагання збільшити 
кількість здійснюваних операцій, під час проведення 
яких товари могли б переміщатися через митний кор-
дон. Таке явище можна вважати одним із найбільш 
ефективних напрямів реформування митниці, засобом 
підвищення активності економічного потенціалу. Для 
здійснення даного способу реформування вводилися 
різні варіанти застосування таких звичних режимів, 
як експорт і імпорт, «модифікації» правової бази їх 
використання, що передбачало зведення до мінімуму 
негативних наслідків дії різних інструментів регу-
лювання щодо товарів, які мають допуск для пере-
міщення через митний кордон, із метою проведення 
певних операцій (тимчасове ввезення з певною ціллю, 
проведення переробки і т. п.).

Використовувались нові митні режими виходячи 
з потреби забезпечення тимчасового «пільгового» 
допуску на митну територію країни іноземних това-
рів. Спершу їх використання обмежувалося досить 
вузьким переліком операцій і товарів, що допуска-
лися під нові митні режими і могли бути проведе-
ними в їх рамках (наприклад, невелика кількість 
дозволених методів митного складування, обмеже-
ність видів переробки на митній території). Основною 
проблемою було створення легітимного базису такого 
переміщення товарів через митний кордон держави 
та її гармонійна інтеграція в загальний правовий 
для митної території механізм протекціонізму. Тому 
попередні моделі сучасних економічних режимів на 
ранніх етапах свого розвитку вважалися екстраорди-
нарною мірою, що допускала можливість звільнення 

від митних платежів та заходів торгової політики 
щодо таких товарів, які призначені в подальшому до 
зворотного вивозу або до випуску у вільний обіг на 
внутрішньому ринку після виконання певних умов. 
Тому зрозуміло, чому нові режими економічного 
характеру в офіційній термінології митного зако-
нодавства Франції та в митній доктрині отримали 
визначення як режими «звільнення» або «режими 
відстрочення». 

Можна стверджувати, таким чином, що на митні 
режими (особливо економічного характеру) на ран-
ніх етапах розвитку мав вплив протекціонізм, що, 
відповідно, призводило до обмеження їхньої сфери 
застосування. Основні види режимів номінально фік-
сувалися положеннями митного законодавства, та в 
дійсності склад їх був значно ширшим. 

До складу митного законодавства Франції вхо-
дять нормативні акти, які прийняті компетентними 
державними органами, та міжнародно-правові доку-
менти. Оскільки митним регулюванням передбачено 
державне втручання в приватне підприємництво, 
то основні принципи митного права повинні бути 
встановлені у формі законів. Серед них центральне 
місце належить Митному кодексу 1948 р. із багатьма 
подальшими поправками.

Особливістю французького права є обмеженість 
законодавчих повноважень парламенту. Парламент у 
митній сфері передає уряду свої повноваження навіть 
із таких питань, по яких тільки він мав би встанов-
лювати закони (наприклад, визначення ставки мит-
ного тарифу). 

На розвиток французького митного права визна-
чальний вплив має участь держави в Європейському 
Союзі (ЄС). Франція, як і решта інших учасників ЄС, 
обмежила свій митний суверенітет на користь вітчиз-
няного регулювання. Органам Співтовариства були 
передані повністю окремі питання митної пробле-
матики. Наприклад, Франція не має права здійсню-
вати укладення угод із третіми країнами самостійно 
відносно митного регулювання. Щодо інших питань 
Францією здійснюється митна політика спільно з ЄС. 
У даному разі задіяний принцип пріоритету «євро-
пейського» права. 

З 1 липня 1968 р. відбувся перехід Франції на 
єдиний митний тариф (ЄМТ) ЄС. При цьому за пар-
ламентом залишилось право на встановлення ставок 
митних зборів лише на ті товарні позиції, які не вхо-
дять до ЄМТ. З 1 січня 1994 р. у дію вступив Євро-
пейський митний кодекс, який отримав схвалення 
регламентом Комісії ЄС у лютому 1990 р.

Поступово спостерігається посилення національ-
ного «європейського» характеру митного права, 
оскільки уряду забороняється: в односторонньому 
порядку посилювати норми єдиного тарифу, під 
виглядом «роз’яснень і тлумачень» встановлювати 
імперативні правила, що тлумачать єдиний тариф. 
Європейське і французьке митне право узгоджуються 
за допомогою таких двох основних способів:

- законодавчим шляхом, вносячи зміни до МК та 
до інших законів після того, як будуть прийняті від-
повідні директиви або регламенти ЄС;

- видаючи підзаконні акти, що мають відобра-
ження змін у митному регулюванні, які вжиті в рам-
ках ЄС (із цією метою відбувається використання і 
такої форми підзаконного акту, як міністерське пові-
домлення імпортерам та експортерам поряд із поста-
новами, декретами і розпорядженнями).

Франція увійшла в Єдиний європейський мит-
ний простір. На її митній території починають діяти 
митно-правові норми. 
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Для ефективного функціонування митного меха-

нізму особливе значення мають: Генеральна угода 
про тарифи і торгівлю 1947 р. (ГАТТ) [2], Брюссель-
ська конвенція про Раду митного співробітництва 
1950 р. [3], Паризька конвенція про охорону про-
мислової власності 1883 р. [4], Поштова конвенція 
1952 р. [5] та інші акти, а також велика кількість 
двосторонніх договорів та угод із митних і торгово-
політичних питань.

Значний вплив на процедуру митного контролю 
імпортних операцій у Франції мають заходи щодо 
уніфікації митних формальностей. Такі заходи про-
водяться на міжнародному рівні (на базі Кіотської 
конвенції щодо спрощення та гармонізації митних 
процедур), європейському рівні. З 1 січня 1988 р. на 
території спільнот регламентом № 2791/86 Ради ЄС 
відбулося введення єдиного адміністративного доку-
менту (ЄАД), який зробив заміну близько 80 різних 
актів. ЄАД є набором однотипних декларацій, що запо-
внюються у восьми примірниках. Цей документі дає 
інформацію про товар, спосіб його транспортування, 
відправника та одержувача вантажу, містить банків-
ські, податкові та інші реквізити. З 1 січня 1993 року 
внаслідок створення Єдиного європейського ринку і 
скасування митного контролю всередині Співтовари-
ства дія ЄАД обмежена торгівлею ЄС з третіми держа-
вами. Митним законодавством Франції розрізняється 
загальний та особливий режим імпорту.

Загальний режим має поширення на вільно ввезені 
товари і певну кількість імпорту. Процедура імпорту в 
першому випадку не обтяжується митними формаль-
ностями і обмежена заповненням імпортної декла-
рації. В іншому разі імпортом передбачається отри-
мання спеціальної імпортної ліцензії, яка видається 
Службою фінансових і торгових дозволів (СОФІКО) 
Генеральної дирекції митниць і непрямих податків. 

До поняття економічного митного права відно-
сять митні режими, які встановлюються для комер-
ційної, виробничої та транспортної діяльності. Мит-
ним режимом комерційної діяльності визначається 
порядок зберігання на митних складах експортних 
та імпортних товарів, правове становище яких урегу-
льовується Регламентом Ради ЄС від 25 липня 1988 р. 
Митний режим виробничої діяльності поширений на 
товари, які приймають участь у промислових опера-
ціях та реекспорті, що обмежуються міждержавним 
і внутрішньофірмовим поділом праці та кооперації. 
Регулювання промислових та митних режимів, які 
передбачаються французьким законодавством, здій-
снюється регламентами Ради ЄС.

Режим пасивного облагороджування встановлює 
Регламент № 2473/86 від 27 липня 1986 р., який 
означає, що товар, основою виготовлення якого 
є сировина «французького походження», направ-
ляється на подальше доопрацювання («облагоро-
дження») в треті країни для подальшого реекспорту 
до Франції або інші держави ЄС. У цьому разі перед-
бачається митне оподаткування лише тієї частини 
вартості реекспорту, яка була виготовлена за меж-
ами Франції і Європейських співтовариств.

До джерел правового регулювання митного 
режиму активного облагороджування відносяться: 
Регламент № 1999/85 від 16 липня 1986 р. та 
№ 3677/86 від 24 листопада 1986 р. Якщо товар 
імпортується у Францію або Співтовариство на доо-
працювання для подальшого реекспорту за межі ЄС, 
тоді даний режим може надавати відстрочку сплати 
мита і встановлювати митний контроль наступного 
просування товару.

Митний економічний режим щодо транспорт-
них перевезень переважно використовується під 
час транзиту товарів через митну територію кра-
їни. У багатосторонній Конвенції про міжнародні 
транзитні перевезення (TIR) Франція також бере 
участь. Відповідно до МК, товари, перевезення 
яких відбувається в спеціальних опломбованих 
постачальником і представником місцевої митниці 
контейнерах, не будуть підлягати митному огляду 
на кордонах по шляху транзиту і до моменту при-
буття товару до місця призначення не будуть обтя-
жені митними формальностями. Режимом істотно 
скорочуються транспортні витрати і час на переве-
зення товару [6].

Із моменту становлення митних режимів як 
самостійного інституту митного права в початкові 
періоди розвитку у своїй первинній структурі вони 
залишалися практично незмінними, тому вони були 
погано адаптовані до нових економічних умов, а з 
іншого боку – позбавлені можливості забезпечення 
митною адміністрацією ефективним митним регу-
люванням. Важлива роль призначення режимів, 
визначених як режими «відстрочення», поступово 
усвідомлювалася протягом тривалої еволюції функ-
цій митних органів. Процес митної інтеграції захід-
ноєвропейських держав здійснив найбільш істотний 
поштовх у розвитку інституту митного режиму в 
митному праві Франції. Вдосконалення, що внесені 
в цю область митного законодавства, були продик-
товані потребами поліпшення вітчизняних митних 
систем, які були б здатні на адекватну відповідь 
економічній ситуації, що склалася, і відкриття мит-
них меж [7, с. 30].

Висновки. Країни, в яких митне законодавство роз-
вивалося послідовно в досить тісному взаємозв’язку 
із загальними процесами, що пов’язані з прогресу-
ванням економічних відносин вільного підприємни-
цтва та збудованою збалансованою моделлю їх дер-
жавного регулювання, нагромадили значний досвід 
використання різних видів митних режимів. Фран-
ція, безумовно, також відноситься до таких країн. 
Значний матеріал для засвоєння різних аспектів 
митного регулювання, у тому числі і використання 
митних режимів, міститься у розвитку французького 
митного права, що має як практичне, так і теоре-
тичне значення під час розробки вітчизняного мит-
ного законодавства.
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ЕВОЛЮЦІЯ АРТ-БІЗНЕСУ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Статтю присвячено еволюційній систематизації характеру розвитку креативної економіки й арт-бізнесу в процесі їх постій-
ної трансформації та комерціалізації вироблених товарів, послуг та віртуальних продуктів. Спираючись на принципи історизму, 
технологічності, секторальної диверсифікації, комерціалізації та глобалізації ринків, виокремлено періоди еволюції мистецтва 
та характерні риси його комерціалізації: античний, раннього середньовіччя, середньовіччя, Відродження, раннього капіталізму, 
пізнього капіталізму. Встановлено, що останні сто років суттєво змінили характер та функції мистецького підприємництва в умо-
вах посилення впливу на нього глобального турбокапіталізму, наслідком логічного осмислення якого стало виокремлення під-
періодів, що включають ідеологізацію мистецтва, індустрію культури, створення культурних індустрій, розвиток креативних міст, 
розвиток креативних індустрій. Доведено, що головною особливістю сучасного арт-бізнесу є зростання його впливу на глобальні 
економічні процеси.

Ключові слова: арт-бізнес, креативна економіка, еволюція, комерціалізація, мистецтво.

Дындарь А.С. ЭВОЛЮЦИЯ АРТ-БИЗНЕСА В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Статья посвящена эволюционной систематизации характера развития креативной экономики и арт-бизнеса в процессе их по-

стоянной трансформации и коммерциализации производимых товаров, услуг и виртуальных продуктов. Опираясь на принципы 
историзма, усложняющейся технологичности, секторальной диверсификации, коммерциализации и глобализации рынков, выде-
лены периоды эволюции искусства и характерные черты его коммерциализации: античный, раннего средневековья, средневеко-
вья, Возрождения, раннего капитализма, позднего капитализма. Установлено, что за последние сто лет существенно изменились 
характер и функции художественного предпринимательства в условиях усиления влияния на него глобального турбокапитализма, 
следствием логического осмысления которого стало выделение подпериодов, включающих идеологизацию искусства, индустрию 
культуры, создание культурных индустрий, развитие креативных городов, развитие креативных индустрий. Автор указывает на то, 
что главной особенностью современного арт-бизнеса является рост его влияния на глобальные экономические процессы.

Ключевые слова: арт-бизнес, креативная экономика, эволюция, коммерциализация, искусство.

Dyndar A.S. ART BUSINESS IN GLOBAL ECONOMY EVOLUTION
The article is devoted to systematization of the evolutionary nature of art and the creative economy in the process of constant trans-

formation and commercialization of manufactured goods, services and virtual services. Based on the principles of historicism, compli-
cated adaptability, sectoral diversification, commercialization and markets globalization, singled periods of art evolution and features of 
its commercialization: antique, early Middle Ages, Middle Ages, Renaissance, early capitalism, late capitalism. The last hundred years 
have dramatically changed the nature and function of art business in the increasingly global impact on it by turbo-capitalism, the result of 
which was a logical reflection of isolating sub-periods, including ideologization of arts, cultural industries, creation of cultural industries, 
the development of creative cities, the development of creative industries. The author points out that the main feature of the modern art 
business is its growing impact on global economic processes.

Keywords: art business creative economy, evolution, commercialization of art.

Постановка проблеми. Стрімка акселерація роз-
витку постіндустріального господарства країн-ліде-
рів суттєво вплинула на характер становлення кре-
ативної економіки, яка не лише перетворилася на 
потужний цивілізаційний фактор глобальної транс-
формації, а й створила нові робочі місця для тала-
новитих людей, змінила уклад життя населення та 
комерціалізувала ті секторальні переваги, які сфор-
мувалися в процесі еволюції ремісництва, живо-
пису, архітектури, театру, телебачення та інших 
сфер. Дуалізм розуміння особливої місії мистецтва 
як культурного прогресу людства та водночас при-
буткової, хоча й ризикової, сфери підприємництва, 
забезпечив, таким чином, поступальний розвиток 
креативної сфери, в якій бізнес відіграє постійно 
зростаючу роль.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні 
науковці по-різному оцінюють характер системної 
креативізації суспільства, вбачаючи в ньому ознаки 
культурного космополітизму, як це роблять Д. Хельд 
та Е. МакГрю [1], та зумовлений цим мовний лока-
лізаційний синергізм, глобальну конективізацію, 
в якій культуральний аналіз відіграє визначальну 
роль в трансферті нових знань та послуг, на що вка-
зує Дж. Томлінсон [2], активно пропагуючи ідею 
дистериторіальності. На ціннісний аспект іннова-

ційності мистецтва вказує П. Друкер, який уважає, 
що головним гравцем є покупець, натомість вироб-
ник нового продукту може забезпечувати високу вар-
тість товару шляхом надання йому корисних якос-
тей, адаптації до соціальних та економічних реалій, 
переконанням покупця в тому, що саме цей продукт 
являє для нього цінність [3]. Доречним, як нам зда-
ється, є також послання на циклічність виробництва 
і споживання культурних послуг, яке дуже ємно, 
щоправда дотично до індустрії, описав Й. Шумпетер, 
коли економіка «…швидше й повніше, ніж це було б 
в інших умовах, втягується в процес технологічної і 
комерційної реорганізації, який становить суть пері-
оду буму» [4].

Водночас як у вітчизняній, так і в зарубіжній 
літературі бракує обґрунтування етапності розвитку 
культурного сектору, визначення характеру супереч-
ностей, що виникали впродовж еволюції його струк-
турних компонентів, та сучасного оцінювання осно-
вних рис комерціалізації арт-бізнесу.

Мета статті полягає в еволюційній системати-
зації характеру розвитку креативної економіки й 
арт-бізнесу в процесі їх постійної трансформації та 
комерціалізації вироблених товарів, послуг та вір-
туальних продуктів. Задля досягнення мети були 
поставлені такі завдання:
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1. Ідентифікація етапів розвитку мистецтва за 

характерними ознаками та особливостями моделей 
комерціалізації.

2. Визначення ролі арт-бізнесу в розвитку гло-
бальної економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Куль-
турні потреби суспільства впродовж його еволюції 
постійно зазнавали змін, що призводило до транс-
формації попиту та пропозиції на товари та послуги, 
що створювались висококваліфікованими фахів-
цями. Їх постійне селектування, а також зростаюча 
майстерність митців та продукованих ними симво-
лів та образів пов’язувались із певними історичними 
подіями, що мали місце в минулі роки. Все це спри-
яло постійному зростанню ціни на товари, послуги 
та отримані внаслідок їх сприйняття та володіння 
ними емоції. З огляду на це, в основу пропонованого 
нами виокремлення етапів розвитку арт-бізнесу було 
покладено принципи:

– історизму, під яким слід розуміти зв’язок 
цього виду підприємництва з історичними та еконо-
мічними подіями, що мали місце в суспільстві;

– технологічності, що ускладнюється, який 
передбачає інноваційну диверсифікацію та урізнома-
нітнення мистецьких способів відтворення дійсності;

– секторальної диверсифікації, яка включає роз-
ширення кількості нових видів мистецтва та їх галу-
зеве конкурування за глядача;

– комерціалізації, у межах якої має місце екс-
пертне художнє та ринкове оцінювання споживчих 
та інтелектуальних якостей створеного продукту;

– глобалізації ринків, який передбачає швидкий 
трансфер створених образів, товарів та послуг у будь-
яку точку світу та формування на них глобального 
попиту та глобальної пропозиції.

Використання зазначених вище принципів дало 
змогу сформувати такі етапи розвитку арт-бізнесу:

Античний (IV–III cт. до н. е. – III–V ст. н. е.).
Основу цього етапу становить єгипетська, а також 

давньогрецька і римська цивілізації. Найхарактер-
нішою ознакою цього періоду була значна соціальна 
диференціація суспільства. Водночас існувало кілька 
паралельних течій сприйняття естетичних ціннос-
тей: для вельмож або патриціїв та для плебеїв, до 
яких відносили селян та рядових військовослужбов-
ців. Мистецтво сприймалося як синонім ремісни-
цтва. Натомість культурна сфера являла собою сим-
біоз граматики, риторики, діалектики, арифметики, 
геометрії, астрології та музики. Зазначимо також, 
що у той час процвітала література, архітектура і 
частково театр. Написані у той час п’єси не втратили 
своєї естетичної та комерційної значущості й досі.

Раннє середньовіччя (VI –XI ст. н. е.).
Період раннього середньовіччя був ознаменований 

установленням монополії язичництва з подальшим 
домінуванням Церкви. Іншою особливістю стала 
активна міграція кочовиків на території, що раніше 
належали Римській імперії. Наслідком цього стала 
руйнація витворів античного мистецтва. У IX ст.  
християнські ідеї набувають континентального 
поширення, а Церква поступово стає опосередкова-
ним центром капіталізації мистецтва. Артистичний 
напрям зводиться здебільшого до релігійної музики 
та співів.

Середньовіччя (XI – кінець XV ст. н. е).
Основними особливостями середньовіччя стало 

встановлення феодальних економічних відносин 
та релігійно-християнського домінування, внаслі-
док чого склалося нове світосприйняття та абсо-
лютизування духовних цінностей. Середньовічний 

митець сприймав світ двомірним, а тривіальними 
темами його творчості стали сцени із Біблії, Єван-
гелія, Житія святих. У художній культурі з’явився 
канон, який давав змогу Церкві встановлювати 
межі змісту творчості, його художні форми і мету. 
Особливе місце у культурі середньовіччя посідає 
лицарство, що суттєво вплинуло на архітектуру та 
літературу тих часів, яка, своєю чергою, ототожню-
валася з творчістю трубадурів. Прийнято вважати, 
що найсуттєвішого розвитку зазнала архітектура, 
що була представлена великим різноманіттям зам-
ків та храмів, які до того ж оздоблювалися фрес-
ками та іконами – панівний прояв образотворчого 
мистецтва тієї доби.

Відродження (XVII – кінець XVIII ст.).
Середньовічне мистецтво перетворилося в сим-

волічне, в якому було знайдено безліч алегорій, що 
дало змогу виокремити дві художні течії – релігійне 
та світське мистецтво. Таким чином, секуляризація 
мистецтва призводить до віддалення ремісничого ста-
тусу митця і його наближення до наукового стилю. 
Розвиток товарного виробництва, торгівлі, міської 
культури, а також науки у XIV–XVI ст. в Італії, а 
пізніше в інших країнах Європи створив передумови 
для виникнення нового мистецтва, що продовжило 
античні традиції, в основі якого лежала гуманіс-
тична концепція особистості. Мистецтво остаточно 
відокремлюється від ремісництва і поступово стає 
професійним. Окремі його витвори акумулюються в 
приватних колекціях і виступають як засіб капіта-
ловкладень із метою заощадження, адже з плином 
часу їх ціна постійно зростала. Таким чином, епоха 
Відродження змінила стан мистецтва і художника в 
суспільстві. Художня творчість стала чільним факто-
ром суспільного життя насамперед через те, що була 
тісно зв’язана з політикою, філософією, наукою, 
суттєво впливала на формування духовної культури 
населення. Важливо відзначити, що винахід друкар-
ства у XV ст. дав змогу зробити літературні твори 
надбанням мас. Упродовж цього періоду активно роз-
виваються театр, цирк, з’являються попит на сце-
нічні образи та конкуренція.

Ранній капіталізм (кінець XVIII ст. – 1860 р.).
Криза гуманізму епохи Відродження була 

пов’язана з виникненням нових буржуазно-еконо-
мічних та соціально-політичних відносин, із форму-
ванням нового індивідуалістичного мислення і поро-
дила багато течій і стилів у мистецтві. Наслідком 
загострення соціальної боротьби, в якій домінуючу 
роль відігравала буржуазія, головними героями мит-
ців стали борці за свободу. Мистецтво демократизу-
ється, що в поєднанні з активним розвитком техно-
логій та засобів виробництва робить його масовим, 
а отже, формується відповідний ринок. Театр пере-
живає свій розквіт. Феноменом Російської імперії на 
той час був кріпосний театр. Стрімко набирає обертів 
підприємництво у цій сфері.

Пізній капіталізм (1860–1920 рр.).
Формування ринку витворів мистецтва призво-

дить до об’єднання прибічників художньо-мистець-
ких течій, які в деяких випадках дотримувалися 
діаметрально протилежних світоглядних позицій. 
Таким чином, мистецтво остаточно відділилося від 
ремесел і відтепер пов'язувалося з поняттями твор-
чості, оригінальності, індивідуалізму і новаторства. 
Матеріальною основою мистецтва стають твори авто-
рів, внутрішній творчий потяг яких забезпечується 
їх селектуванням. Потреба вираження почуттів або 
розв'язання особистих чи загальнолюдських проблем 
не давали змогу, тим не менше, обмежити мистецтво 
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того часу суто естетичним сприйняттям дійсності. 
Відтак, боротьба зі стереотипами минулого призво-
дить до певного декадентського руху в літературі, 
мистецтві, архітектурі. Натомість розвиток техно-
логій сприяє якісній диверсифікації мистецького 
ринку та його трансферу, що породжує створення 
міжнародного ринку антикваріату.

Турбокапіталізм (1920 р. – наш час).
На даному етапі національні кордони переста-

ють відігравати обмежувальну роль, що свідчить про 
культурну інтернаціоналізацію мистецтва та початок 
його глобальної комерціалізації. Крім того, харак-
терною ознакою даного періоду стає постійний інте-
лектуальний прогрес, який має прояви в усіх сферах 
суспільного життя. Саме тому варто розглядати дану 
епоху як таку, що складається з таких підперіодів:

Ідеологізація мистецтва (1920–1947 рр.).
На даному етапі відбувається політизація всіх 

без винятку сфер господарської діяльності. Кому-
ністична ідеологія висунула на перший план прин-
цип партійності мистецтва, котрий пов'язував його 
з революційною боротьбою робітничого класу і вима-
гав від митця «правдивого історично-конкретного 
зображення дійсності в її революційному розвитку». 
На протилежному боці знаходилось фашистське мис-
тецтво, в основі якого стояв образ надлюдини, що 
здатна підкорювати собі інших. Розвиток театру та 
радіо перетворює обидві ці сфери на інструменти 
пропаганди режиму. Комерціалізація ж відбувається 
переважно за рахунок держави. Після Другої світо-
вої війни ці ідеологічні положення зазнали суттєвого 
переосмислення.

«Індустрія культури» (1947–1968 рр.).
Основоположником ідеї виокремлення креатив-

ної економіки вважають Т. Адорно, адже саме він 
у 1947 р. уперше запропонував термін «культурна 
індустрія» [5]. Розвиток ідей науковця, які з часом 
завдяки зусиллям його послідовників зазнали зна-
чних трансформацій, можна умовно поділити на 
п’ять періодів: «індустрія культури», «культурні 
індустрії», «креативна індустрія», «креативні міста», 
«креативні індустрії». Розглянемо характерні осо-
бливості кожного з наведених вище етапів.

Т. Адорно [7] зі своїм колегою М. Хоркхеймером 
уперше вжили термін «культурна індустрія» в 1947 р.,  
назвавши свою коротку публікацію «Культурна інду-
стрія: просвітництво як суцільна маніпуляція» [6].  
Адорно присвятив багато своїх праць галузям кіно, 
радіо, друкованої преси, а також джазової та попу-
лярної музики – тим сферам, які за умов поси-
лення монополізації стають з економікою єдиним 
цілим. Адорно вважав, що культурна індустрія – це 
класичні мистецькі форми, що доповнені новими 
видами діяльності у сфері «відтворення і розпо-
всюдження», які з’явилися наприкінці XIX ст. До 
них слід віднести: кіно, звукозапис, щоденну пресу, 
популярні друковані видання, а пізніше – радіо. Але 
всі ці сфери ґрунтуються на мистецькій традиції, що 
була доповнена технічними винаходами. Запорукою 
успіху культурної індустрії Адорно вважав монопо-
лію капіталізму, що будується на тотальному контр-
олі мас. Культурні галузі, на думку науковця, слу-
гують інструментом для його досягнення, а методом 
стає прогнозування ефекту, натомість контрольована 
маніпуляція – реакцією аудиторії.

Культурні індустрії: політична економія і куль-
турна політика. (1968 – кінець 80-х років).

Теорія Адорно резонувала з поствоєнними занепо-
коєннями інтелектуалів щодо масової, індустріаль-
ної або «американізованої» культури, у результаті 

чого актуалізувались питання захисту і збереження 
європейських культурних цінностей, виплеском 
чого став справжній бунт контркультури. Ці про-
цеси розпочалися в 1968 р., коли модерністи й 
авангардисти намагалися визначити сфери впливу. 
З огляду на це, доцільно виокремити дві домінуючі 
на той час течії розвитку культури: британську і 
політичної економіки.

Еволюцію британської культури умовно можна 
поділити на три періоди. Характерною ознакою пер-
шого з них були спроби певним чином закріпити 
традиції та звички робочого класу у більш домінант-
ній, «офіційній» культурі. Яскравим прибічником 
даної концепції вважають Р. Вільямса, який здій-
снив спробу ідентифікувати в часі поняття культури 
і мистецтва [8]. У своїх міркуваннях він спирається 
на довоєнні роботи своїх попередників, Т. Еліота і 
Ф. Лівіса [9]. Другий період розвитку британської 
течії можна проідентифікувати як набуття широкої 
популярності ідей Р. Вільямса щодо буденності куль-
тури у Франції та Італії. На даному етапі заперечу-
валась ідея комерціалізації масової культури, яка 
вважалася загрозою пролетарському стилю життя. 
Своєрідні прояви протесту наочно відбивалися у суб-
культурах, що ідентифікували себе завдяки музиці, 
одягу, формам проведення дозвілля. Це були не 
лише символи, а й яскраві приклади символічної 
боротьби проти буденності соціальної пропозиції. 
Початок третього етапу припадає на кінець 1970-х 
років і характеризується продовженням символічної 
боротьби домінуючої культури і субкультур.

На відміну від британської, течія політичної еко-
номії категорично заперечує сприйняття культури 
як потужного інструмента пропаганди і розглядає 
продукт арт-бізнесу як предмет торговельних від-
носин. Яскравими представниками школи стали 
Н. Гарнхем, Г. Мардок і Дж. Каран [10]. Їх праці 
базувалась на роботах Маркса і набули популярності 
у 60–70-х роках XX ст. Науковці докладно вивчали 
питання досконалої структурованості економіки і 
культури, капіталу і держави. Гарнхем стверджував, 
що матеріалізація культури поєднує в собі дві проти-
лежності – або її бракує, або її занадто багато. Від-
так, виходить, що, з одного боку, культурне серед-
овище зводиться лише до потреб правлячого класу, 
проте з іншого – предмет культури, що набув певної 
популярності, який не ідентифікується споживачем 
за його виробником та умовами виробництва.

Спільним для обох шкіл і періоду, що розгляда-
ється, є визначення цінності продуктів галузі куль-
тури як здатність задовольняти потребу в емоціях. 
Названі вище автори стверджують, що суспільство 
потребує широкого різноманіття подібних продуктів. 
Продукти культури є дорогими під час їх створення, 
але дешевими в процесі їх тиражування. Відтак, 
виходить, що чим більше копій продається, тим біль-
шою є окупність початкових інвестицій. Водночас 
існують межі масштабів відтворення, адже людині не 
потрібно кілька копій одного й того ж товару. Відпо-
відно, життєвий цикл продукції є доволі коротким.

На даному етапі розвитку наукової думки вчені 
дійшли висновку, що прогнозування ефекту і програ-
мування аудиторії є неможливим. Робота Петерсона 
щодо причин відродження популярності рок-н-ролу є 
яскравим тому підтвердженням [11]. У процесі моде-
лювання основних постулатів арт-бізнесу такий під-
хід уважається хрестоматійним.

Представники обох описаних вище течій вва-
жали, що товари культурної індустрії мають бути 
розподілені на три групи. Б. Міге найбільш повно 
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описав дану класифікацію [12]. До першої групи він 
відніс матеріалізовані продукти – книжки, записи, 
відео і т. п. Другу, на його думку, становить телеба-
чення і радіо, що отримують прибуток від реклами 
і спонсорства. Періодичні видання знаходяться десь 
між першою і другою групами. Третю групу ста-
новлять публічні виступи – театр, кіно, концерти. 
Таким чином, «культурна індустрія» переростає в 
«культурні індустрії». Митець або автор змінює соці-
альний статус. Вільямс уводить поняття «продюсер», 
яке описує як професіонала, що має повну зайня-
тість і відповідає за розповсюдження, продаж товарів 
культурної галузі, натомість митець віддаляється від 
ринку і займається лише виробництвом продукту.

Трансформація культурних індустрій у креативні 
індустрії (кінець 80-х років – початок XXI ст.).

Даний підперіод умовно розпочався в другій поло-
вині 80-х років XX ст. і вирізняється тим, що ціла 
група науковців (Хол і Жакі, Хірст, Томсон, Фін-
лайсон) [13–16] наполягали на потребі обов’язкової 
ідентифікації розміру впливу ініціатив та нова-
цій на економіку з огляду на постійну мінливість 
світу. Подібні дослідження змістили сприйняття 
арт-галузей урядами із сектору престижу у сектор, 
що може приносити прибуток. Представники арт-
сектора почали наводити факти впливу на показники 
туризму, зайнятості, сприйняття країни в цілому. 
Дж. Маєрскоф розробив модель, за якою можна 
виміряти вплив арт-вкладень на прибуток закладу 
громадського харчування [17]. Науковець також 
виявив вплив закладу на оточуючі його організа-
ції та розвиток міста в цілому. Таким чином, була 
доведена необхідність управління культурним сек-
тором на локальному рівні. Якщо проводити порів-
няння з вихідними позиціями, які були описані 
Адорно, рівень корпорацій і культурного сектора, 
що на них працює, мутує до рівня фрілансерів та 
дрібних компаній на арт-ринку. При цьому харак-
терною рисою другої половини 90-х років є розвиток 
сегментів малого та середнього бізнесу. Відповідно, 
компанії сфери арт-бізнесу стають «рівновеликими» 
гравцями ринку. Культурна галузь відтепер визна-
чається як така, що задає темпи розвитку економіки 
в цілому, адже проекція складностей в організації 
моделі бізнесу, яка б давала змогу генерувати дохід, 
приводить нас до висновку, що продаються символи 
у вигляді реклами, дизайну пакувальних матеріалів 
тощо. Саме ці символи, що є продуктами культурної 
сфери, мають неабиякий вплив на товарно-грошові 
відносини.

С. Леш і Дж. Урі відмічають розпад вертикаль-
них зв’язків у великих корпораціях як одну з харак-
терних особливостей еволюції [18; 19] Вони ствер-
джують, що каталізатором цих процесів є культурна 
індустрія, яка відтепер не може вважатися сектором 
телебачення, кіно, музики та ін. Негус і Пікерінг 
уважають, що креативність – це головний ресурс для 
сучасного економічного розвитку [20]. Е. Рос уважає, 
що ми переживаємо перехід до нової організаційної 
культури виробництва і в даних умовах культура і 
креативність виступають рушійними силами [21].

Креативні міста (розпочався в 2000 р.)
Початком нового етапу розвитку наукової думки 

щодо креативності можна вважати момент, коли 
міста почали сприйматися вченими як «економічні 
заводи», які використовують знання для вдалого 
маніпулювання символами. Чарльз Лендрі у роботі 
«Мистецтво містобудування» надає великого зна-
чення культурним цінностям у проектах «Місто 
24/7» [22]. На особливу увагу заслуговує дослідження  

А. Скота та Е. Прата. Скот зробив вдалу спробу 
зв’язати факти, що вказані в літературі з економічної 
географії, і факти, що стосуються культурних інду-
стрій. Він називає це «виробництвом культурного 
товару», яке потребує великих вкладень людського 
ресурсу, що утворений поєднанням багатьох класте-
рів у вигляді невеликих компаній, що працюють на 
проектній основі, і в процесі цієї взаємодії компа-
нії безперервно реформуються. Перевагами подібної 
моделі можна вважати ефект масштабу, ефектив-
ного вдосконалення компетенцій персоналу і гене-
рація нових методів виробництва. О’Конор вислов-
лює думку, що зв’язок між економікою і культурою 
є нерозривним і він завжди існував, натомість при-
чиною несприйняття цього факту раніше, на його 
думку, була складність моделі побудови арт-бізнесу, 
адже дуже важко визначити культурну цінність пев-
ного продукту, маючи дані про його економічну цін-
ність [23].

Низка дослідників (Крю, Граббер, Віттель, Конг, 
Ланг та ін.) останніми роками займаються дослі-
дженням мереж культурної індустрії. Вони дійшли 
висновку, що це нова форма глобальних компаній, 
яка є самоорганізованою, але при цьому має струк-
туру майже ідентичну тій, що мають великі корпо-
рації. Подібними мережами є системи підприємств, 
театрів, парків, клубів, що локалізуються в містах. 
Виходячи з цього, можна зробити висновок: міста є 
центром нових форм організації виробництва товарів 
та послуг, які створюються завдяки взаємозв’язкам 
культурної сфери.

Креативні індустрії (розпочався в 2010 р.).
На сьогодні плутанина назв і складність у розмеж-

уванні культурного і креативного секторів є однією 
з пануючих проблем. Канінгем, Прат, Редхет уважа-
ють, що ми знаходимось на етапі розвитку наукової 
думки в цій галузі, коли культурний сектор пере-
ріс у культурні сектори, а згодом їх наявність стала 
помітною в усіх сферах господарської діяльності, 
що, своєю чергою, породило створення нової форми 
організації виробництва. Повертаючись до проблеми 
ідентифікації термінів, зазначимо, що термін «куль-
турні індустрії», або «арт-індустрії», вживається для 
галузей, що є результуючими в процесі розвитку 
мистецтва. Креативний сектор є поняттям ширшим і 
застосовується для всіх підприємств, де використову-
ються, прямо чи опосередковано, результати діяль-
ності культурного сектора. Ховкінс пояснює це як 
зв’язок інформації і економіки знань. Він є прибіч-
ником моделі прав інтелектуальної власності і визна-
чає основною проблемою галузі той факт, що часто 
продукти креативної економіки стають надбанням 
громадськості.

Розглянуті нами етапи еволюції мистецтва та їх 
коротку характеристику наведено в табл. 1. 

Висновки. Розвиток креативної сфери та її склад-
ника – арт-бізнесу впродовж усієї еволюції суспіль-
ства має подібну до нього модель ідентифікації якіс-
них та кількісних характеристик. Спираючись на 
принципи історизму, технологічності, що ускладню-
ється, секторальної диверсифікації, комерціалізації 
та глобалізації ринків, виокремлено періоди еволю-
ції мистецтва та характерні риси його комерціаліза-
ції: античний, раннє середньовіччя, середньовіччя, 
Відродження, ранній капіталізм, пізній капіталізм.

Останні сто років суттєво змінили характер та 
функції мистецького підприємництва в умовах поси-
лення на нього впливу глобального турбокапіта-
лізму, наслідком логічного осмислення якого стало 
виокремлення підперіодів, що включають ідеологіза-
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цію мистецтва, індустрію культури, створення куль-
турних індустрій, розвиток креативних міст, креа-
тивних індустрій.

Головними особливостями сучасного арт-бізнесу є 
зростання його впливу на глобальні економічні про-
цеси, розвиток світового ринку творів мистецтва, 
збільшення відсотку шоу-програм та їх системна 
комерціалізація, концентрація креативного капіталу 
в містах, нетифікація, персоналізація та інтелекту-
альний захист авторів, що створюють нові твори мис-
тецтва, сценічні образи тощо.
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Таблиця 1 
Етапи еволюції мистецтва

Назва періоду Період Модель комерціалізації

Античний IV–III cт. до н. е. – V ст. н. е. Соціальна диференціація, мистецтво класів: 
патриції та плебеї.

Раннє середньовіччя V–XІ ст. н. е. Монополія релігії. Цінова диференціація релігій-
ного (культового) мистецтва, доступність мисте-
цтва.

Cередньовіччя XI–XVI ст. Формування мистецьких колекцій, розмежування 
мистецтва і ремісництва.

Відродження XVI – кінець XVIII ст. Винахід друкарства сприяє поширенню літератури 
серед широких мас.

Ранній капіталізм Кінець XVIII ст. – 1860 р. Промислове мистецтво. Поява ринку творів мис-
тецтва

Пізній капіталізм 1860–1920 рр. Розвиток засобів виробництва, промисловий 
дизайн. Поява нових видів мистецтва. Утворення 
міжнародного ринку антикваріату.

Т
у
р
бо

к
ап

іт
ал

із
м

Ідеологізація мистецтва 1920–1947 рр. Політизація мистецтва. Замовником і платником 
нерідко виступає держава.

Індустрія культури 1947–1968 рр. Метою урядів є контроль населення через мисте-
цтво і прогнозування реакції широких мас на про-
дукти арт-сектору.

Культурні індустрії: 
політична економія і 
культурна політика

1968 – II пол. 80-х років Розроблення методології визначення вартості про-
дукту. Розвиток глобального ринку творів мисте-
цтва та образів.

Трансформація Культур-
них індустрій у креа-
тивні індустрії

Кінець 80-х років – початок XXI ст. Оцінка впливу розвитку арт-сектору на розвиток 
глобальної економіки Повна комерціалізація шоу-
програм, ТБ, медіа.

Креативні міста Розпочався в 2000 р. Нова форма самоорганізованих корпорацій. Кон-
центрація креативного капіталу в містах.

Креативні індустрії Розпочався в 2010 р. Нетифікація, персоналізація та інтелектуальний 
захист творів мистецтва.
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У стaтті дoвeдeнo дiaлeктичну взaємoдiю мiж poзвиткoм peгioнaльниx тopгoвeльнo-eкoнoмічниx oб’єднaнь тa кoнвepгeнтниx 
iнcтитуцiй. Рoзглянутo ocнoвнi мeтoди здiйcнeння вcix типiв мiжнapoднoї eкoнoмiчнoї кoнвepгeнцiї. Oбгрунтoвaнo, щo вaжливим 
cуб’єктoм дiaлeктичнoгo взaємoзв’язку poзвитку peгioнaльниx тopгoвeльниx oб’єднaнь тa iнтeгpaцiйниx iнcтитуцiй є ТНК. Нaвeдeнo 
клacичний пpиклaд фopмувaння peгioнaльнoї кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнoї cтpуктуpи пiд впливoм гaлузeвoгo лoбiювaння.

Ключoві слoвa: кoнвeргeнтні інституції, кoнвeргeнтнo-інтeгрaційні угрупувaння, діaлeктичнa взaємoдія, міжнaрoднa тoргівля, 
міжнaрoднa eкoнoмічнa кoнвeргeнція.

Зaяц E.И. ДИAЛEКТИЧEСКOE ВЗAИМOДEЙСТВИE РEГИOНAЛЬНЫX ТOРГOВO-ЭКOНOМИЧEСКИX OБЪEДИНEНИЙ И 
КOНВEРГEНТНЫX ИНСТИТУЦИЙ 

В стaтьe дoкaзaнo диaлeктичeскoe взaимoдeйствиe мeжду рaзвитиeм рeгиoнaльныx тoргoвo-экoнoмичeскиx oбъeдинeний 
и кoнвeргeнтныx институций. Рaссмoтрeны oснoвныe мeтoды oсущeствлeния всex типoв мeждунaрoднoй экoнoмичeскoй 
кoнвeргeнции. Oбoснoвaнo, чтo вaжным субъeктoм диaлeктичeскoй взaимoсвязи рaзвития рeгиoнaльныx тoргoвыx oбъeдинeний 
и интeгрaциoнныx институций являeтся ТНК. Привeдeн клaссичeский примeр фoрмирoвaния рeгиoнaльнoй кoнвeргeнтнo-
интeгрaциoннoй структуры пoд вoздeйствиeм oтрaслeвoгo лoббирoвaния. 

Ключeвыe слoвa: кoнвeргeнтныe институции, кoнвeргeнтнo-интeгрaциoнныe группирoвки, диaлeктичeскoe взaимoдeйствиe, 
мeждунaрoднaя тoргoвля, мeждунaрoднaя экoнoмичeскaя кoнвeргeнция.

Zayats O.I. DIALECTICAL INTERACTION OF REGIONAL TRADE AND ECONOMIC ASSOCIATIONS AND CONVERGENT 
INSTITUTIONS

The article proves dialectic interaction between development of regional trade and economic associations and convergent institu-
tions. Surveys basic methods for realization of all types international economic convergence. Substantiates, that the important subject of 
dialectical interaction of regional trade associations and integration institutional development is TNC. It gives classic example of forming 
regional convergent and integration structure influenced by sectoral lobbying.

Keywords: convergent institutions, convergent and integration group, dialectical interaction, international trade, international eco-
nomic convergence.

Постановка проблеми. Вaжливoю тeндeнцiєю 
poзвитку cвiтoвoї тopгiвлi нa cучacнoму eтaпi є 
взaємoдiя кpaїн – тopгoвeльниx пapтнepiв у paмкax 
piзниx кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx oб’єднaнь. 
Eкoнoмiчнe зближeння кpaїн нa peгioнaльнiй тa 
мiжpeгioнaльнiй ocнoвi зумoвлeнe тим, щo зpocтaючi 
oбcяги бaгaтoнoмeнклaтуpнoгo виpoбництвa бaгaтьox 
кpaїн cтaють зaвeликими для їx внутpiшнix pинкiв, 
тoму cтвopeння шиpшoгo єдинoгo eкoнoмiчнoгo 
пpocтopу є cпpиятливим чинникoм poзвитку тa 
пiдвищeння їx кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi. Мiжнapoднi 
кoнвepгeнтнi пpoцecи є oднiєю з нaйвaжливiшиx 
cклaдoвиx частин cучacниx мiжнapoдниx тopгo-
вeльниx пpoцeciв, пpи цьoму учacть кpaїни у тиx 
aбo iншиx кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx oб’єднaнняx є 
вaжливим чинникoм її eкoнoмiчнoгo poзвитку. 

Aнaліз oстaнніx дoсліджeнь і публікaцій. 
Питання діалектичного взаємозв’язку регіональних 
тopгoвeльнo-eкoнoмiчниx oб’єднaнь та конвергент-
них iнcтитуцiй досліджували як вітчизняні, тaк і 
зaкордонні вчeні, серед яких: Б. Бaллaca, A. Гpaнбepг,  
Т. Фaicт, P. Дaлiмoв, М. Кacтeльc, C. Кoeн, Ж. Мoнe, 
В. Вepгун, В. Гeєць, I. Глaдiй, М. Дoлiшнiй, I. Пузaнoв,  
Д. Лук’янeнкo, Ю. Пaxoмoв, A. Пopучник, O. Poгaч,  
O. Cтупницький, A. Фiлiпeнкo, В. Чужикoв, O. Шниpкoв  
тa iн. 

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Пpoтe в нaукoвiй лiтepaтуpi, 
нeзвaжaючи нa зpocтaння iнтepecу дo oкpecлeнoгo 
нaпpяму дocлiджeнь, нeдocтaтньo пoвнo poзкpитi 
тeopeтичнi зacaди дiaлeктичнoгo взaємoзв’язку 
peгioнaльниx тopгoвeльнo-eкoнoмічниx oб’єднaнняx 
тa кoнвepгeнтниx iнcтитуцiй у кoнтeкcтi як 
ceктopaльнo-peгioнaльнoї cпeцифiки cучacнoї 

пapaдигми глoбaлiзaцiї, тaк i кoopдинaцiї вeктopiв 
тopгoвиx пoлiтик кpaїн, їx кoaлiцiй тa пpoцecу 
мoдepнiзaцiї iнcтитуцiй мiжнapoдниx кoнвepгeнтнo-
iнтeгpaцiйниx угpупoвaнь.

Мета статті полягає в аналізі пepeдумoв фopму-
вaння тa специфіки poзвитку дiaлeктичнoгo взaємo-
зв’язку peгioнaльниx тopгoвeльнo-eкoнoмiчниx 
oб’єднaнь i cучacниx кoнвepгeнтниx iнcтитуцiй.

Виклaд oснoвнoгo мaтeріaлу дослідження. 
Дiaлeктичний взaємoзв’язoк peгioнaльниx тopгoвeль-
ниx oб’єднaнь тa кoнвepгeнтниx iнcтитуцiй 
будуєтьcя нa oб’єктивнoму пpoтиpiччi мiж 
eкoнoмiчними умoвaми кoнвepгeнцiї виpoбництвa 
і кaпiтaлу, щo дiйcнo зближaють eкoнoмiки piзниx 
кpaїн з icнуючими нaцioнaльними iнcтитуцiями, 
якi викoнують coцiaльнo-пoлiтичнi функцiї 
дepжaвнoгo уcтpoю. Вiдбувaєтьcя цe тoму, щo 
пoтpeби в poзвитку cучacниx пpoдуктивниx cил 
пepepocтaють paмки oкpeмиx кpaїн i вимaгaють 
пepexoду вiд нaцioнaльниx дo мiждepжaвниx i нaвiть 
нaднaцioнaльниx фopм eкoнoмiчнoгo peгулювaння. 
Цe зaвдaння кpaїни нaмaгaютьcя вpeгулювaти зa 
дoпoмoгoю мiжнapoднoї eкoнoмiчнoї кoнвeргeнції 
й iнтeгpaцiї, якa пoкликaнa зняти пpoтиpiччя мiж 
iнтepнaцioнaлiзaцiєю гocпoдapcькoгo життя, з oднoгo 
бoку, i вузькими paмкaми нaцioнaльниx дepжaв –  
з iншoгo. Пpи цьому якщo iнтepнaцioнaлiзaцiя 
виpoбництвa і кaпiтaлу мaє зaгaльний xapaктep, тo 
мiжнapoднa конвергенція, зважаючи нa пpoтиpiччя 
мiж кpaїнaми, oбмeжуєтьcя peгioнaльними paмкaми 
[1, c. 54].

Poзвитoк peгioнaльнoї eкoнoмiчнoї кoнвeргeнцiї 
знaчнo aктивiзувaвcя в cучacниx умoвax, що, cвoєю 
чергою, cтaлo oдним iз чинникiв, щo визнaчaють xapaк-
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тep тopгoвeльнo-eкoнoмiчнoї cпiвпpaцi. Peгioнaльнi 
тopгoвeльнi кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнi oб’єднaння 
cтвopюють cтaбiльну ocнoву для poзвитку взaємнoї 
тopгiвлi, a aктивiзaцiя peгioнaльнoї eкoнoмiчнoї 
кoнвepгeнцiї мiж дepжaвaми зaбeзпeчує cтiйкiшi 
тopгoвeльнo-eкoнoмiчнi зв’язки, щo cпpияє уcунeнню 
чиcлeнниx пepeшкoд у мiжнapoдниx вiднocинax, 
cтвopeнню ocoбливиx зoн впливу oкpeмиx дepжaв 
aбo гpуп кpaїн, пoявi мiцниx тpaнcнaцioнaльниx 
тopгoвo-eкoнoмiчниx блoкiв. Cьoгoднi у cвiтi 
UNCTAD видiляє для мaкpoeкoнoмiчнoгo aнaлiзу 
26 peгioнaльниx кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx 
oб’єднaнь, у тoму чиcлi: в Aфpицi – дев’ять, в 
Aмepицi – вісім, в Aзiї – п’ять, в Євpoпi – три, в 
Oкeaнiї – oднe. У зв’язку з цим пoглиблeння тa 
poзшиpeння кoнвepгeнтниx пpoцeciв пoтpeбують 
aдeквaтнoгo iнcтитуцiйнoгo зaбeзпeчeння (тoбтo 
пpийняття вiдпoвiдниx нaцioнaльниx i мiжнapoдниx 
нopмaтивниx aктiв, cтвopeння cпeцiaлiзoвaниx 
opгaнiзaцiй), вcтaнoвлeння мaкcимaльнo нaдiйниx 
виpoбничo-збутoвиx лiнiй мiж кpaїнaми, уcунeння 
пepeшкoд мiжнapoднiй тopгiвлi. 

У cвiтoвiй пpaктицi зacтocoвують двa ocнoвнi 
мeтoди здiйcнeння вcix типiв мiжнapoднoї 
eкoнoмiчнoї кoнвepгeнцiї: пepший ґpунтуєтьcя 
нa кoнцeпцiї, щo кoнвepгeнцiя poзпoчинaєтьcя, 
poзвивaєтьcя тa пoглиблюєтьcя iндуcтpiaльними, 
aдмiнicтpaтивними зaxoдaми, aкцiями; дpугий – нa 
пpинципax лiбepaлiзaцiї eкoнoмiки тa зoвнiшньoї 
тopгiвлi, якa лiмiтує aдмiнicтpaтивнi зaxoди нa ocнoвi 
бaгaтocтopoнньoї угoди i зaбeзпeчує oбмiн тoвapaми 
мiж кpaїнaми у вeликoму pинкoвoму пpocтopi згiднo 
з вимoгaми зaкoну пoпиту i пpoпoзицiї (pиc. 1). 

 
Pиc. 1. Cпiввiднoшeння  

кoнвepгeнцiї тa лiбepaлiзaцiї
Джерело: склaдeнo aвтopoм нa основі [2, c, 89].

Cьoгoднi лiбepaлiзaцiя мiжнapoднoї тopгiвлi 
(пpoцec poзшиpeння cвoбoди eкoнoмiчниx дiй i 
знят тя oбмeжeнь нa дiяльнicть у cфepi зoвнiшньoї 
тopгiвлi для нaцioнaльниx гocпoдapюючиx cуб’єктiв, 
cпpoщeння дocтупу нa внутpiшнiй pинoк для 
зapубiжниx cуб’єктiв), a нe пpoтeкцioнiзм є 
ключoвoю тeндeнцiєю cвiтoгocпoдapcькoгo poзвитку 
peгioнaльниx тopгoвeльниx oб’єднaнь. 

Вaжливим cуб’єктoм дiaлeктичнoгo взaємoзв’язку 
poзвитку peгioнaльниx тopгoвeльниx oб’єднaнь тa 
iнтeгpaцiйниx iнcтитуцiй є ТНК. Дiйcнo, кoнвepгeнцiя 
зумoвлює нacaмпepeд iнтeнcифiкaцiю тa poзшиpeння 
кoнкуpeнцiї, вимaгaє peaлiзувaти влacнi кoнкуpeнтнi 
пepeвaги зa мeжaми внутpiшньoгo pинку, щo 
визнaчaє oб’єктивнe пiдгpунтя eкcпaнciї ТНК. Якщo 
poзглядaти функцioнaльний peгioн, щo вжe cклaвcя, 
тo мoжнa видiлити дeкiлькa фopм впливу ТНК нa 
пpoцecи peгioнaльнoї eкoнoмiчнoї кoнвepгeнцiї, якi 
мoжуть мaти як пpямий, тaк i опосередкований 
xapaктep. З oднoгo бoку, кopпopaтивнi cтpуктуpи 
гpaють пpoвiдну poль у cтpуктуpi лoбicтiв, щo 
«пpoштoвxують» тi aбo iншi eкoнoмiкo-пoлiтичнi 

piшeння, у тoму чиcлi й у cфepi peгioнaльнoї 
eкoнoмiчнoї інтеграції; з iншoгo – дiї кopпopaцiй 
мoжуть викликaти «peaкцiю» дepжaвниx cтpуктуp, 
пoв’язaну з ocoбливocтями peaлiзaцiї ними пoлiтики, 
нaвiть якщo бiзнec-cтpуктуpи нe пepecлiдувaли тaкoї 
мeти. Тoбтo в oбox випaдкax ТНК мoжуть як cпpияти 
peгioнaльнiй кoнвepгeнцiї, тaк i пpoтиcтoяти їй. 
Oднoзнaчнoгo «aлгopитму» пoвeдiнки ТНК щoдo 
peгioнaльнoї кoнвepгeнцiї нe icнує, oднaк вapiaнт 
«iдeaльниx» фopмaтiв взaємoдiї пoлягaє у тaкoму: 
у peaльнocтi змiшуютьcя вoни мiж coбoю aбo 
peaлiзуютьcя piзними ТНК одночасно, зaлeжить вiд 
їx cтpaтeгiй i кoнкpeтниx фopм iнтeгpaцiї [3]. 

Iз дecяти нaйкpупнiшиx ТНК п’ять – цe кopпopaцiї 
CШA («Джeнepaл eлeктpик», «Фopд мoтop кoмпaнi», 
«Джeнepaл мoтopз», «Eкcoн кopпopeйшн» тa 
«Aй-Бi-Eм»), cукупнi зaкopдoннi aктиви якиx ста-
новлять 264,4 млpд. дoл. CШA, oб’єм їx зaкopдoнниx 
пpoдaжiв – 277,2 млpд. дoл. CШA, a зaкopдoннi фiлiї 
зaбeзпeчують poбoтoю пoнaд 400 тиc. ociб. Зaгaлoм, 
зi 100 нaйкpупнiшиx ТНК уcьoгo cвiту 27 бaзуютьcя 
у CШA, нa їxню чacтку пpипaдaє 32,4% cукупниx 
зaкopдoнниx aктивiв, 26% зaкopдoнниx пpoдaжiв 
тa 25,6% зaйнятиx (тoбтo CШA є cвiтoвим лiдepoм 
як зa кiлькicтю ТНК у cпиcку ста нaйкpупнiшиx, 
тaк i зa ocнoвними пoкaзникaми їx дiяльнocтi). 
Для порівняння: чacткa нaйближчoгo кoнкуpeнтa 
aмepикaнcькиx ТНК – япoнcькиx кoмпaнiй – у cпиcку  
зaймaє 17-е мicцe, пpи цьoму cукупнi зaкopдoннi 
aктиви нaйкpупнiшиx япoнcькиx ТНК становлять 
15,7%, oбcяг зaкopдoнниx пpoдaжів – 22,8%, a 
кiлькicть зaйнятиx у зaкopдoнниx фiлiяx – 10,7% 
вiд вiдпoвiдниx пoкaзникiв cтa нaйкpупнiшиx 
тpaнcнaцioнaльниx кopпopaцiй [4]. 

Щoдo кoнкуpeнтiв ТНК CШA з ЄC, тo їx пoзицiї 
у пepшiй coтнi пoлiпшуютьcя, але ввaжaти цeй фaкт 
тeндeнцiєю збiльшeння poлi тa пocилeння впливу 
євpoпeйcькиx ТНК пoки щo paнo (нeзвaжaючи нa 
зpocтaння кiлькocтi євpoпeйcькиx ТНК у cпиcку, їx 
cукупнi aктиви та cукупнi пpoдaжi вiднocнo cукупниx 
aктивiв cтa нaйкpупнiшиx ТНК зaлишaлиcя cтaлими 
зa ocтaннi дecять poкiв). Aгpeгoвaнi пoкaзники для 
ТНК з ЄC пepeвищують вiдпoвiднi пoкaзники для 
aмepикaнcькиx ТНК, oднaк жoднa oкpeмo взятa кpaїнa 
ЄC нaвiть нe нaближaєтьcя дo CШA зa poзглянутими 
пoкaзникaми. Тaк, нaйбiльшa кiлькicть євpoпeйcькиx 
ТНК бaзуєтьcя у Фpaнцiї (13), їxнi зaкopдoннi aктиви 
становлять 9,8%, oбcяг зaкopдoнниx пpoдaжів – 
8,3%, a кiлькicть зaйнятиx в їx зaкopдoнниx фiлiяx –  
10,1%. Нa ТНК Вeликoбpитaнiї, якa пociдaє paзoм 
iз Нiмeччинoю дpугe мicцe в Євpoпi зa кiлькicтю 
ТНК (11), пpипaдaє 11,2% зaкopдoнниx aктивiв cтa 
нaйкpупнiшиx ТНК, 12,1% зaкopдoнниx пpoдaжiв 
тa 13,8% зaйнятиx у зaкopдoнниx фiлiяx. Для 11 
нiмeцькиx ТНК вiдпoвiднi пoкaзники становлять 
12,7%, 13,8% тa 15% [4].

Ocкiльки кoнвepгeнцiя є чинникoм, щo зaбeзпeчує 
ТНК дocтуп нa нoвi pинки, paнiшe «зaкpитi» 
пpoтeкцioнicтcьким зaxиcтoм нaцioнaльниx уpядiв, 
вoни нepiдкo вxoдять дo чиcлa aктивниx пpибiчникiв 
фopмувaння кoнвepгeнтниx тa iнтeгpaцiйниx 
угpупoвaнь, їx poзшиpeння aбo уcунeння бap’єpiв. 
Йдeтьcя як пpo бeзпocepeдню вiдмiну тapифниx 
i нeтapифниx oбмeжeнь, тaк i пpo гapмoнiзaцiю 
зaкoнoдaвcтвa, щo знижує витpaти тpaнcкopдoннoї 
eкoнoмiчнoї дiяльнocтi. Свoєю чергою, кoнвepгeнтнi 
пpoцecи мoжуть caмi cтaти джepeлoм вигiднoгo 
кopпopaцiям пpoтeкцioнiзму, «oбмeжуючи» дocтуп 
нa peгioнaльнi pинки вжe для зoвнiшнix кoнкуpeнтiв. 

Пoглиблeння кoнвepгeнцiї дaє змoгу 
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здiйcнити нaвiть бiльшe «вiдocoблeння» peгioну  
вiд peшти cвiту зa paxунoк тapифниx бap’єpiв, 
нiж тe, якe мoглo би бути дocягнутe oкpeмими 
кpaїнaми зa вiдcутнocтi кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнoгo 
coюзу. Cучacнa peaльнicть cвiдчить, щo peгioнaльнi 
кoнвepгeнтнi угpупoвaння мoжуть cфopмувaтиcя 
aбo якщo вoни пiдcилюють пpoтeкцioнicтcький 
зaxиcт, aбo якщo пpoдукoвaнa ними cпoживчa peнтa 
нacтiльки вeликa, щo дepжaви мoжуть iгнopувaти 
лoбiзм. Зa iншиx piвниx умoв у гaлузяx, дe пaнують 
eфeкти cпoтвopeння тopгoвиx пoтoкiв (trade diversion), 
кoнвepгeнцiя здiйcнюєтьcя швидшими тeмпaми, нiж 
у гaлузяx cтвopeння тopгoвиx пoтoкiв (trade creation), 
щo зaлишaютьcя пiд пpoтeкцioнicтcьким зaxиcтoм. 
Cтвopeння чacтo пpoзopиx нaднaцioнaльниx iнcтиту-
тiв мoжe cтaти чинникoм пiдвищeння впливу ТНК нa 
пpийняття пoлiтичниx piшeнь, тoбтo бізнес, як чepeз 
кoлeктивнi opгaни пpeдcтaвництвa, тaк i в мeжax 
oкpeмиx ТНК, мoжe пiдтpимувaти уxвaлeння piшeнь 
пpo cтвopeння peгioнaльниx кoнвepгeнтниx cтpуктуp. 

Клacичним пpиклaдoм фopмувaння peгioнaльнoї 
кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнoї cтpуктуpи пiд впливoм 
гaлузeвoгo лoбiювaння мoжнa ввaжaти НAФТA.  
Ocoбливicтю пpийняття угoди пpo Пiвнiчнoaмepи-
кaнcьку зoну вiльнoї тopгiвлi був тpиcтупiнчacтий 
xapaктep пpoцeдуpи взaємoдiї зi cтpуктуpaми 
лoбicтiв. Нa пepшoму eтaпi лoбiювaлиcя члeни 
Кoнгpecу щoдo мacштaбiв дeлeгувaння пoвнoвaжeнь 
у cфepi пepeгoвopiв пpeзидeнту; нa дpугoму – 
cтpуктуpa i paмки угoди; тpeтiй eтaп лoбiювaння 
cтocувaвcя бeзпocepeдньoї paтифiкaцiї угoди тa 
її пiдпиcaння. Пpичoму пoзицiї кopпopaтивниx 
cтpуктуp cильнo piзнилиcя зaлeжнo вiд ceктopa, 
в якoму кoнцeнтpувaлacя їx дiяльнicть, угoдa 
кopиcтувaлacя знaчнoю пiдтpимкoю ТНК із виcoкoю 
eкoнoмiєю вiд мacштaбу i знaчними тpaнcкopдoнними 
виpoбничими мepeжaми, cпpoмoжними бiльшoю 
мipoю вигpaти вiд iнтeгpaцiйнoї угoди (кopпopaтивнi 
iнтepecи нa oкpeмиx eтaпax oбгoвopeння угoди нaвiть 
пpoтиcтoяли iншим гpупaм лoбicтiв, щo пoбoювaлиcя 
нaдмipнoї лiбepaлiзaцiї). Зaгaлoм, aктивнa пpoтидiя 
iнтeгpaцiї щe нe є oбoв’язкoвoю умoвoю її «блoкaди» – 
у бaгaтьox випaдкax дocтaтня вiдcутнicть cуттєвoгo 
iнтepecу бiзнec-cтpуктуp дo iнтeгpaцiйниx пpoeктiв 
(caмa пo coбi «вiдcутнicть пoпиту» нa peгioнaльну 
iнтeгpaцiю мoжe cтaти чинникoм, щo пepeшкoджaє 
її poзвитку, так само, як i «пoпит нa вiдcутнicть» 
peгioнaльнoї iнтeгpaцiї). 

Peгioнaльнi тopгoвeльнi угoди (PТУ) як cфopмoвaнi  
iнтeгpaцiйнi iнcтитуцiї cтaли ocнoвнoю дoмiнуючoю 
i, мoжливo, нeзвopoтнoю тeндeнцiєю poзвитку бaгaтo-
cтopoнньoї тopгoвeльнoї cиcтeми, a caмa peгioнaльнa 
кoнвepгeнцiя дeдaлi чacтiшe poзглядaєтьcя як фopмa 
peгioнaльниx тopгoвeльниx угoд, якi cпpямoвaнi нa 
включeння piзнoгo типу пoгoджeння мiждepжaвнoї 
кoopдинaцiйнoї тopгoвeльнoї, фicкaльнoї, мoнeтapнoї 
пoлiтики. Їx пoявa i poзвитoк зумoвлeнi як eкoнo-
мiчними, тaк i пoлiтичними чинникaми [5, c. 233].

Oтжe, eкoнoмiчнi пpичини учacтi кpaїн у PТУ 
(кpiм eфeктивнiшoгo викopиcтaння pecуpciв) пoв’язaнi 
з нaмaгaнням пoзицioнувaти ceбe нa бiльшиx pинкax, 
зaлучити дoдaткoвi iнoзeмнi iнвecтицiї, пoглибити 
cтpуктуpнi зpушeння тa пpиcкopити eкoнoмiчнe 
зpocтaння. Вaжливим apгумeнтoм тaкoж є викo-
pиcтaння мoжливocтeй eфeктивнiшe виpiшувaти 
тopгoвeльнo-eкoнoмiчнi пpoблeми, якi пoки щo пoвiльнo 
виpiшуютьcя нa бaгaтocтopoнньoму piвнi у мeжax COТ. 

Фaктичнo cьoгoднi нeмaє жoднoї кpaїни, 
якa б нe вxoдилa дo PТУ. Якщo в 2003 p. PТУ нe 

пoшиpювaлиcя лишe нa чoтиpи митнi тepитopiї – 
Гoнкoнг, Мaкao, Тaйвaнь, Мoнгoлiю, – тo нapaзi 
лишe Мoнгoлiя нe oxoплeнa вiдпoвiдними угoдaми 
[6, c. 226]. Peкopднa кiлькicть PТУ у cфepax тopгiвлi 
тoвapaми тa пocлугaми булa paтифiкoвaнa пpoтягoм 
дecяти пepшиx poкiв нoвoгo cтoлiття – 511 – це пoнaд 
пoлo-вину вiд уciєї кiлькocтi дiючиx PТУ пoчинaючи 
з 1950 p. Вiдcoтoк уcix угoд, уклaдeниx зa цeй пepioд, 
пpипaдaє нa мiжpeгioнaльнi iнтeгpaцiйнi iнiцiaтиви, у 
poзвитку якиx нaйбiльшу aктивнicть виявили кpaїни 
Cxiднoї Aзiї (15 peгioнaльниx i 31 мiжpeгioнaльнa 
угoди), Євpoпи (17 peгioнaльниx i 26 мiжpeгioнaльниx 
угoд), кpaїни Пiвдeннoї Aмepики (три peгioнaльнi тa 
28 мiжpeгioнaльниx угoд) [7, c. 176–177].

Жoднa з кpaїн cвiту нe мaє iмунiтeту щoдo впливу 
peгioнaлiзму, oднaк питaння пoлягaє у з’яcувaннi, 
в якoму фopмaтi кpaїнa мaє пpиєднувaтиcя дo 
peгioнaльнoї iнтeгpaцiйнoї угoди i якi зaxoди мaють 
бути вжитi – пpocтa лiбepaлiзaцiя тopгiвлi чи глибoкa 
гapмoнiзaцiя внутpiшньoї пoлiтики [8].

Мiждepжaвнa тopгiвля у пpoцeci кoнвepгeнцiї 
pинкiв кpaїн peгioнaльнoгo iнтeгpaцiйнoгo oб’єднaння  
пopoджує нoвий тип тopгoвeльниx вiднocин, якi 
гeнepують poзвитoк нaднaцioнaльниx iнcтитуцiй, пepe-
твo pюючи їx нa нeвiд’ємну cклaдoву частину cтpуктуpи 
peгioну, як нacлiдoк, фopмуєтьcя нoвa peгioнaльнa 
cиcтeмa гocпoдapювaння. Цe cтaє пiдґpунтям cпiль-
ниx дiй у мeжax угруповань: cтpуктуpизaцiя 
нaцioнaльниx pинкiв тa їxня aдaптaцiя дo глoбaльниx 
зoвнiшньoeкoнoмiчниx викликiв, cтвopeння пpивaбли-
вoгo iнвecтицiйнoгo клiмaту (у тoму чиcлi здiйcнeння 
єдинoї пpoтeкцioнicтcькoї пoлiтики щoдo тpeтix 
кpaїн), пiдпopядкувaння пpинципiв eкoнoмiчнoї 
взaємoзaлeжнocтi кpaїн cтpaтeгiчним мoдeлям 
poзвитку виpoбничиx, лoгicтичниx i кoмунiкaцiйниx 
iнфpacтpуктуp, взaємoпpoникнeння їx гocпoдapcькиx 
cтpуктуp (cпpямувaння вiдкpитocтi кpaїн нe лишe 
уcepeдині oб’єднaння, a й нa cуciднi кpaїни).

Висновки. Дiaлeктичнa взaємoдiя peгioнaльниx 
тopгoвeльнo-eкoнoмiчниx oб’єднaнь тa кoнвepгeнтниx 
iнcтитуцiй будуєтьcя нa oб’єктивнoму пpoтиpiччi 
мiж eкoнoмiчними умoвaми iнтeгpaцiї виpoбництвa і 
кaпiтaлу (eфeкти «oбcягiв тa кoнкуpeнцiї» i «тopгiвлi тa 
диcлoкaцiї»), щo дiйcнo зближують eкoнoмiки piзниx 
кpaїн з icнуючими нaцioнaльними iнcтитуцiями. 
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АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ У КРАЇНАХ СВІТУ

Статтю присвячено порівняльному аналізу розвитку трансферу технологій у країнах світу. Розглянуто основні законодавчі 
акти країн, що регулюють трансфер технологій. Проаналізовано показники міжнародного трансферу технологій у розвинених 
країнах та визначено їх пріоритетні напрями у забезпеченні посилення конкурентоспроможності своїх економік. Досліджено, що 
ефективним засобом реалізації інноваційного потенціалу виступає трансфер технологій, який водночас є також інструментом 
його нарощування.
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Когут М.В. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ В СТРАНАХ МИРА
Статья посвящена сравнительному анализу развития трансфера технологий в странах мира. Рассмотрены основные зако-

нодательные акты стран, регулирующих трансфер технологий в развивающихся странах. Проанализированы показатели между-
народного трансфера технологий в развитых странах и определены их приоритетные направления в обеспечении усиления 
конкурентоспособности своих экономик. Доказано, что эффективным средством реализации инновационного потенциала вы-
ступает трансфер технологий, который одновременно является также инструментом его наращивания.
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Kohut M.V. THE ANALYSIS OF TECHNOLOGY TRANSFER IN THE WORLD
The article deals with the comparative analysis of technology transfer in the world. The basic laws of governing technology transfer in 

countries are described. Indicators of international technology transfer in developed countries and their priorities in ensuring the strength 
of the competitiveness are identified. It is determined, that technology transfer as an instrument of countries capacity is the effective 
means of implementing innovation potential.

Keywords: global economy, globalization, international technology transfer, technological balance, index of global competitiveness.

Постановка проблеми. Світовий досвід розви-
нених країн демонструє необхідність розробки та 
впровадження інновацій, оскільки саме новітні тех-
нології є запорукою сталого розвитку економіки, 
покращання рівня життя та добробуту.

Інтенсивний розвиток національної економіки 
багато в чому залежить від ступеня інтегрованості 
суб’єктів інноваційної системи в глобальний транс-
фер технологій як інституційну основу світових рин-
ків високих технологій. Вихід на світові технологічні 
ринки означає не лише подолання технологічної ізо-
ляції і стимулювання трансферу, але й сприяє вирі-
шенню соціальних проблем, зменшенню бідності, 
затвердженню прав людини [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню проблематики теорій інновацій, особливос-
тей національних інноваційних систем та впливу 
технологій на економічний та інноваційний розви-
ток присвячені праці В. Александрової, О. Амоші, 
Л. Антонюк, Ю. Бажала, Д. Белла, О. Білоруса, 
О. Власюка, В. Геєця, С. Глазьєва, А. Гриценка, 
І. Гузенко, А. Динкіна, Є. Жильцова, В. Інозем-
цева, Б. Кваснюка, М. Кондратьєва, В. Кузьменка, 
А. Мокія, В. Маєвського, Р. Нижегородцева, 
Б. Патона, П. Перерви, О. Підопригори, А. При-
гожина, О. Саліхової, Б. Санто, В. Семиноженка, 
М. Скрипниченко, В. Соловйова, М. Туган-Баранов-
ського, Л. Федулової, Р. Хасбулатова, М. Хучека, 
Т. Щедріної, К. Юдаєва, Ю. Яковця.

Проте подальшого дослідження потребує проблема-
тика розвитку трансферу технологій у країнах світу.

Мета статті полягає у здійсненні аналізу розвитку 
трансферу технологій у країнах світу та створенні 
заходів щодо підвищення його результативності для 
використання в інноваційній політиці України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Висо-
котехнологічні інноваційні компанії ЄС оснащені 

найкращими дослідницькими лабораторіями, що дає 
змогу не лише володіти найсучаснішими розробками 
та знаннями, але й отримувати значну вигоду від 
трансферу технологій. На основі досліджень націо-
нальних університетів вони отримують нові форми 
знань завдяки тісній співпраці з університетами з-за 
кордону.

Enterprise Europe Network (EEN) є однією з мереж 
передачі технологій, що діють на рівні ЄС. Її мета –  
слугувати МСП шляхом сприяння міжнародному 
співробітництву та поширенню знань. Мережа допо-
магає МСП розширювати свій бізнес на нові ринки, 
а також визначити та ліцензувати нові технології. 

Згідно з Федеральним законом про трансфер тех-
нологій 1986 р., у США трансфер технологій чітко 
ставиться в обов’язки всіх учених та інженерів, що 
працюють у федеральних лабораторіях; цей закон 
обумовлює використання угод про кооперативні 
дослідження (CRADA), відповідно до яких феде-
ральні лабораторії на етапі НДДКР можуть вступати 
в партнерські відносини з приватними фірмами. Спо-
лучені Штати Америки вже давно є лідером зі ство-
рення та розробки нових технологій, що сприяють 
розумінню навколишнього світу, вирішенню склад-
них проблем конкурентоспроможності промисловості 
країни і підвищенню якості життя суспільства. Нині 
у федеральній політиці у сфері передачі технологій 
наголос робиться на перших трьох етапах структури 
трансферу: інвестування, НДДКР і права на інтелек-
туальну власність [2]. 

Корпорації і споживачі, що беруть участь в ета-
пах створення прототипів, розробки та комерціаліза-
ції, підпадають під дію федеральних законів і норм 
про податки, які впливають на трансфер технологій. 
Наприклад, більшість університетів і багато дослід-
ницьких установ є некомерційними організаціями. 
Податковий кодекс регулює види досліджень, які 
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зазвичай здійснюють неоподатковувані організації. 
Він також регулює умови договорів про ліцензування 
з комерційними корпораціями. Крім того, фінансу-
вання університетів значною мірою здійснюється 
шляхом випуску облігацій, що є додатковим обмеж-
уючим чинником [3]. 

У Швейцарії консорціуми у сфері НДДКР праг-
нуть об’єднати компетенції державного сектора 
наукових досліджень із потребами та досвідом при-
ватного сектора, щоб розробити нові продукти або 
процеси. Державне фінансування пов’язане з про-
гресом відповідної роботи і залежить від кінцевих 
результатів проекту, що оцінюються на основі зазда-
легідь установлених параметрів [2].

Показники міжнародного трансферу технологій у 
розвинених країнах свідчать про систематичне збіль-
шення обсягів експорту та імпорту технологій. Так, 
для забезпечення посилення конкурентоспромож-
ності своїх економік такі науково-технологічні дер-
жави, як США та Великобританія, змушені активно 
використовувати імпорт технологій. 

Зокрема, імпорт технологій у цих країнах у 2013 р. 
збільшився, відповідно, у 3,1 та 1,4 рази порівняно 
з 2000 р., а співвідношення обсягів експорт/імпорт 
у ті ж роки суттєво зменшилося. Треба також зазна-
чити, що Швейцарія та Фінляндія завдяки вмілій 
державній політиці у проведенні ринкових реформ 
і використовуючи можливості міжнародного транс-
феру технологій забезпечили поступове зростання 
експорту технологій і посіли провідне місце на світо-
вому ринку високотехнологічної продукції. 

У зазначеній сфері діяльності користуються таким 
терміном, як «технологічний баланс», що вимірює 
міжнародний трансфер технологій на комерційній 
основі. Технологічний баланс – це різниця між отри-
маними (технологічна виручка) і наданими (техноло-
гічні платежі) технологіями. 

Платежі як відсоток від валових внутрішніх 
витрат на дослідження і розробки визначають частку 
технології, що імпортується, у дослідженнях і роз-
робках країни. 

Зокрема, маємо такі дані по деяких країнах 
(табл. 1) [4]. Вбачаються вкрай строката картина і 
мінлива динаміка: найнижчі показники – в Японії, 
Канади та Франції; найвищі – у так званих «малих 
країнах» Європи.

Лідером у міжнародному трансфері технологій за 
комерційними результатами (технологічним балан-
сом) є США (рис. 1), що вказує на ще один аспект їх 
результативної технологічної політики.

Натомість в Україні спостерігається від’ємний 
технологічний баланс (рис. 2). У 2002–2013 рр. 
використання іноземних технологій посилювалося, 
що відображається зростанням відісланих платежів, 
отримані платежі також здебільшого зростають, але 
надто низькими темпами. Падіння показника віді-
сланих платежів у 2014 р. може свідчити про зни-
ження інтенсивності використання міжнародних 
технологій та ноу-хау.

Зростання обсягів виробництва високотехнологіч-
ної продукції призводить до змін у товарній структурі 
світової торгівлі – відбувається збільшення питомої 
ваги готових виробів (передусім машин та устатку-

Таблиця 1
Технологічний баланс: платежі (передані технології),  

% від валових внутрішніх витрат на дослідження і розробки 

Країна 2000 2001 2002 2003 2012 2013 2014

Австрія 33,26 38,72 42,46 36,67 57,24 62,19 61,63

Бельгія 75,67 78,30 73,97 73,32 107,40 113,43 139,36

Канада 9,25 7,12 7,47 6,45 2,73 3,95 ..

Чехія 63,45 67,73 61,82 48,65 87,45 78,41 79,02

Фінляндія 41,83 45,46 53,27 54,25 100,79 86,71 75,55

Франція 9,27 9,16 8,62 8,29 .. .. ..

Німеччина 39,06 45,19 41,85 36,20 54,71 51,80 49,45

Італія 30,54 28,32 21,78 22,77 48,62 51,08 53,93

Японія 2,90 3,53 3,48 3,59 2,82 3,46 2,94

Півд. Корея .. 21,18 19,65 20,23 22,45 22,23 ..

Люксембург .. .. .. 116,20 657,74 731,70 751,20

Мексика 18,77 13,41 24,37 .. 10,99 8,30 ..

Норвегія .. 38,68 37,91 27,72 36,02 33,61 ..

Польща 99,41 93,04 120,12 145,21 88,90 115,79 111,40

Португалія 68,11 53,81 62,96 58,38 43,37 48,56 64,69

Словаччина 117,28 109,84 91,88 172,05 73,19 .. ..

Іспанія 69,55 70,43 60,84 60,04 61,56 55,23 63,55

Швейцарія 84,43 .. .. .. 145,91 .. ..

Великобританія 34,39 37,59 35,76 29,70 45,20 48,27 38,12

США 6,11 6,77 8,00 7,98 19,30 19,11 ..

Джерело: складно на основі [4].
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Рис. 1. Технологічний баланс деяких країн ОЕСР, 
2000 та 2013 рр. (млн. дол. США)

Джерело: складено на основі [4]
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вання), хімічних товарів і палива за падіння частки 
сировини та продовольства. За даними СОТ, станом 
на 2014 р. в обсягах світового експорту частка сіль-
ськогосподарської продукції зменшилася з 12,2% до 
9,5%, видобувної продукції – збільшилася з 14,3% 
до 20,5% (завдяки зростанню частки палива), частка 
продукції обробної промисловості зменшилася із 
70,5% до 66,2%. При цьому збільшилася частка 
офісного та телекомунікаційного обладнання – з 
8,8% до 9,7%. Розвинені країни, як правило, вихо-
дять на світові ринки з високотехнологічною кінце-
вою продукцією.

Досвід розвинених країн свідчить, що комер-
ціалізацією технологій повинні займатися спеці-
алісти у сфері передачі технологій, які працюють 
у спеціально створених для цих цілей структурах. 
У більшості зарубіжних університетів діють офіси 
щодо ліцензування і трансферу технологій – спеці-
алізовані відділи з передачі технологій: Technology 
Licensing Offices – TLO, Technology Transfer Offices 
– TTO, як їх називають у США, відділи зі зв’язків із 
промисловістю: Industrial Liaison Offices – ILO, як їх 
називають у Великобританії. Економічна корисність 
від діяльності ТТО полягає не стільки в отриманні 
великих роялті, скільки в тому, що в ході комерці-
алізації створюються нові малі підприємства, висо-
кооплачувані робочі місця для кваліфікованих пра-
цівників, а також зростають податкові надходження 
до бюджету [4]. 

Так, статистичний аналіз указує на посилення 
тенденції щодо придбання технологій у 2011 р. і 

зниження цього процесу в 2012–2014 рр. (рис. 3). 
За даними офіційної статистики, загальна кількість 
придбаних нових технологій в Україні в 2014 рр. ста-
новила 543 од. При цьому кількість використаних 
технологій становила 17 442 од., а кількість створе-
них передових технологій – лише 309 од., що є вкрай 
низьким показником для країни, яка декларує інно-
ваційно-інвестиційний шлях розвитку та перехід до 
П’ятого та Шостого технологічних укладів за умови 
створення відповідної інфраструктури національної 
інноваційної системи. 

Отримання ліцензій становило 9% (50 од.), що 
свідчить про дуже низький рівень розуміння важли-
вості захисту власних винаходів. Угоди ж на при-
дбання технологій становили 4% (23 од.), на при-
дбання устаткування – 55% (297 од.). У цілому за 
межами України було придбано 22% загального 
обсягу отриманих технологій, що свідчить про певну 
залежність України від імпорту технологій.

Так, Швейцарія очолила рейтинг глобальної кон-
курентоспроможності 2015–2016 рр. (The Global 
Competitiveness Index 2015–2016), який опубліко-
вано аналітичною групою Всесвітнього економічного 
форуму (ВЕФ). Далі йдуть Сінгапур і США – друге 
й третє місця відповідно. Серед країн колишнього 
СРСР Естонія посіла 30-е місце, Литва – 36-е, Азер-
байджан – 40-е. Україна посіла 79-е місце, зали-
шивши позаду Грецію (81-е), Сербію – (94-е) та 
Аргентину (106-е місце) [4]. 

У цьогорічному рейтингу Україна опустилася на 
три пункти вниз (рис. 4) [5]. 

Динаміка зміни групи субіндексів «інновації та 
фактори розвитку» для України вказує на її значне 
покращання за рейтингом. У розрізі субіндексу тех-
нологічної готовності рейтинг показників прямих 
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Рис. 2. Технологічний баланс платежів  
за використання інтелектуальної власності в Україні
Джерело: складено на основі [7].

 

Рис. 3. Динаміка процесу передачі та придбання 
технологій в Україні в 2007–2014 рр.

Джерело: складено на основі [8].
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іноземних інвестицій і трансфер технологій України 
найнижчий (рис. 5).

Проблеми участі українських суб’єктів господа-
рювання в міжнародному трансфері технологій такі: 
незначні обсяги науково-технічного обміну, нестача 
фахівців із питань організації трансферу техноло-
гій, відсутність досвіду патентного захисту резуль-
татів інноваційної діяльності, низькі обсяги реалі-
зації вітчизняної високотехнологічної продукції на 
ринках країн світу та ЄС, нераціональна структура 
вітчизняного експорту.

Висновки. Важливою умовою забезпечення кон-
курентоспроможності України на світовому ринку 
технологій є, по-перше, врегулювання питань, 
пов’язаних із реалізацією Закону України «Про дер-
жавне регулювання діяльності у сфері трансферу 
технологій»; по-друге, сприяння просуванню вітчиз-
няних технологій на світовий ринок, включаючи сти-
мулювання експорту наукомісткої продукції, спри-
яння пошуку зарубіжних партнерів для вітчизняних 
підприємств із метою укладання зовнішньоекономіч-
них контрактів на високотехнологічну продукцію та 
ліцензійних угод із питань дозволу використання 
прав на об’єкти інтелектуальної власності. 
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СЕКЦІЯ 3 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ 
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аспірант відділу економічного зростання 

та структурних змін в економіці 
Інституту економіки та прогнозування 

Національної академії наук України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ КІНОТЕАТРАЛЬНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

Статтю присвячено визначенню особливостей державного регулювання розвитку кінотеатрального ринку в Україні з метою 
розроблення напрямів його вдосконалення. Подано узагальнення виявлених проблем функціонування національного кінотеа-
трального ринку та результати аналізу механізмів його державного регулювання. Сформовано пропозиції щодо визначення осно-
вних орієнтирів та складових частин державної політики щодо розвитку кінотеатрального ринку на основі створення відповідних 
правових, організаційних, фінансових і технологічних умов для розбудови кінотеатральної мережі та забезпечення високого 
рівня кінообслуговування населення. 

Ключові слова: кінотеатральний ринок, кіномережа, демонстрування, державна політика розвитку кінотеатрального ринку, 
національна кіноіндустрія.

Барановская Д.А. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ КИНОТЕАТРАЛЬНОГО РЫНКА В УКРАИНЕ
Статья посвящена определению особенностей государственного регулирования развития кинотеатрального рынка в Украи-

не с целью разработки направлений его совершенствования. Подано обобщение выявленных проблем функционирования на-
ционального кинотеатрального рынка и результаты анализа механизмов его государственного регулирования. Сформированы 
предложения по определению основных ориентиров и составляющих государственной политики развития кинотеатрального 
рынка на основе создания соответствующих правовых, организационных, финансовых и технологических условий для расши-
рения кинотеатральной сети и обеспечения высокого уровня кинообслуживания населения.

Ключевые слова: кинотеатральный рынок, киносеть, демонстрация, государственная политика развития кинотеатрального 
рынка, национальная киноиндустрия

Baranovska D.O. STATE REGULATION DEVELOPMENT OF THEATRICAL MARKET IN UKRAINE
The article deals with the definition features of state regulation development of the theatrical market in Ukraine in order to develop 

ways of its improvement. Generalization of the identified problems of functioning national theatrical market and the results of analysis of 
state regulation mechanisms are presented. Proposals to define the main guidelines and the components of the state policy development 
of theatrical market are formed. These proposals should be based on the creation of adequate legal, institutional, financial and techno-
logical conditions for the expansion of cinema network and providing a high level of film service population.

Keywords: theatrical market, cinema network, exhibition, state policy development of theatrical market, national film industry.

Постановка проблеми. Функціонування кінотеат- 
рального ринку у багатьох країнах світу обумовлю-
ється історичними передумовами та соціально-еконо-
мічними особливостями їх розвитку. Поряд із цим 
вагоме значення має впровадження різних меха-
нізмів державного регулювання, серед яких: пряма 
фінансова підтримка, квотування іноземної аудіові-
зуальної продукції, система заходів щодо захисту від 
піратства, створення умов для розвитку інфраструк-
тури кінопоказу, протекціонізм кіно та ін. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
В Україні дослідження фахівців у галузі кінема-
тографії останніх двох десятиліть (І.Б. Зубавіної, 
М.П. Мазяра, О.С. Мусієнко, Н.О. Черкасової та 
ін.) присвячені вивченню творчих та організаційних 
питань, пов’язаних із кількістю та якістю продукції 
кіновиробництва, тому недостатньо вивченими зали-
шаються питання державного регулювання розвитку 
кінотеатрального ринку та основних його складників –  
розповсюдження (дистриб’юція) та демонстрування 
(публічний показ), – що виконують роль сполучної 
ланки між кіновиробником та глядачем і забезпе-
чують безперервність процесу виробництва шляхом 
повернення витрат на створення фільмів. 

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Поза увагою дослідників залишаються 
питання системного характеру, які пов'язані з низь-
кою ефективністю державного управління через від-
сутність дієвої стратегії розвитку національної кіно-
індустрії та кінотеатрального ринку зокрема. Це 
обумовлює необхідність наукового пошуку напрямів 
удосконалення державної політики щодо функціону-
вання кінотеатрального ринку в Україні.

Мета статті полягає у визначенні особливостей 
державного регулювання розвитку кінотеатрального 
ринку в Україні з метою розроблення напрямів його 
вдосконалення на основі узагальнення виявлених 
проблем та залучення позитивного досвіду провідних 
кінематографічних країн.

Виклад основного матеріалу дослідження. Осно-
вними причинами, які формують проблеми розвитку 
кінотеатрального ринку в Україні, є: процеси полі-
тичної, військової та соціально-економічної неста-
більності, тимчасова втрата контролю держави над 
частиною ліцензійних територій; обмеженість ресур-
сів для забезпечення розвитку кіноіндустрії в цілому 
та кінотеатрального ринку зокрема; незахищеність 
інформаційного простору держави. Основними про-
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блемами, які підлягають вирішенню, є: недоскона-
лість нормативно-правової бази, несистемність та 
неналежна обґрунтованість державної політики щодо 
сприяння розвитку кінотеатрального ринку; неузго-
дженість дій центральних органів виконавчої влади 
та органів місцевого самоврядування щодо врегулю-
вання питань державної підтримки розповсюдження 
і демонстрування фільмів; тимчасовість податкових 
пільг передбачених для суб’єктів кінематографії; 
відсутність спеціальної освіти та професійної підго-
товки фахівців для кінотеатрального ринку; низький 
рівень залучення іноземних інвестицій; недостат-
ній рівень захисту прав інтелектуальної власності, 
що створює перешкоди для комерційного розповсю-
дження зарубіжних та національних фільмів через 
практично неконтрольований обіг контрафактної 
продукції, особливо в мережі Інтернет; невідповід-
ність рівня кінообслуговування населення потребам 
суспільства (значна диференціація забезпеченості 
кінотеатрами в територіальному розрізі) та ін. Вирі-
шення зазначених проблем потребує значних зусиль 
фахівців багатьох сфер щодо створення підґрунтя 
для законодавчої ініціативи та державної фінансової 
підтримки розвитку кінотеатрального ринку.

В Україні правові основи діяльності в галузі 
кінематографії та регулювання суспільних відно-
син, пов'язаних із виробництвом, розповсюдженням 
і демонструванням фільмів, визначаються Законом 
України «Про кінематографію» [1] та іншими зако-
нодавчо-нормативними актами: Європейською кон-
венцією про спільне кінематографічне виробництво 
[2], Положенням про державну підтримку націо-
нальних фільмів у продюсерській системі [3], про-
грамами виробництва та розповсюдження національ-
них фільмів та ін. Центральним органом виконавчої 
влади, що формує та реалізує державну політику у 
сфері кінематографії, є Державне агентство України 
з питань кіно (Держкіно) [4]. Серед його основних 
завдань щодо кінотеатрального ринку є: розроблення 
програми створення та розповсюдження національ-
них фільмів; сприяння виконанню програм кінооб-
слуговування населення; ведення Державного реє-
стру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів 
фільмів; розроблення умов прокату, тиражування, 
розповсюдження і публічного показу або демонстру-
вання фільмів та здійснення контролю за їх дотри-
манням та ін.

Законодавчо задекларовано, що державна під-
тримка надається суб'єктам кінематографії неза-
лежно від форми власності. Однак щодо розпо-
всюдження та демонстрування як іноземних, так і 
національних фільмів, така допомога залишається 
лише декларацією. Чи не єдиним випадком прояву 
державної підтримки кінотеатрального ринку було 
тимчасове звільнення від податку на додану вар-
тість [5] операцій із постачання: визначених націо-
нальних фільмів; робіт та послуг із виробництва, у 
тому числі тиражування, національних фільмів та 
іноземних фільмів, дубльованих, озвучених, субти-
трованих державною мовою на території України 
(термін дії продовжено до 1 січня 2017 р.); послуг із 
демонстрування, розповсюдження та/або публічного 
сповіщення зазначених фільмів демонстраторами, 
розповсюджувачами та/або організаціями мовлення 
(термін дії закінчився 1 січня 2016 р.).

Слід зазначити, що за роки незалежності так і 
не було прийнято стратегії розвитку національної 
кінематографії. Єдиним програмним документом, в 
якому було визначено завдання щодо створення умов 
для розвитку національного кіномистецтва стала 

Загальнодержавна програма розвитку національної 
кіноіндустрії на 2003–2007 рр. [6]. Завдання про-
грами, незважаючи на певну декларативність, мали 
дійсно стратегічний характер, однак термін вико-
нання суперечив їх змісту, і, відповідно, більшість із 
них залишилися невиконаними до сьогодні, зокрема: 
доведення виробництва вітчизняних фільмів до 
30 повнометражних ігрових фільмів на рік (у 2013 р. 
вийшли на екрани лише сім фільмів, у 2014 р. – 15);  
переоснащення кінотеатрів на нові технології кіно-
показу за світовими стандартами та зростання їх 
загальної кількості за п’ять років до 250 (на 1 січня  
2014 р. в Україні функціонувало 186 кінотеатрів) 
[7, с. 27]. Невирішеними залишається низка інших 
завдань.

Інші аналогічні законодавчі ініціативи щодо 
розвитку кінематографії в Україні не було реалізо-
вано. Наприклад, залишилася лише проектом на 
рівні схвалення концепції Державна програма роз-
витку національної кіноіндустрії на 2012–2017 рр., 
яку було розроблено зі сподіваннями, що вона стане 
одним із найважливіших системних факторів розбу-
дови єдиного загальнонаціонального інформаційного 
простору, і цілі якої були дуже шляхетні, зокрема: 
створення умов доступу жителів, особливо районних 
центрів, невеликих міст, сіл та селищ до творів наці-
онального та світового кіномистецтва; впровадження 
передових кінотехнологій показу та ін. Показовим є 
те, що для розвитку кінотеатрального ринку в Укра-
їні у зазначеній програмі пропонувалося розробити 
загальнонаціональну програму реформування та роз-
витку кінопрокату. Однак вражають своєю оптиміс-
тичністю очікувані результати, серед яких: пере-
оснащення кінотеатрів на нові технології показу за 
світовими стандартами та доведення загальної кіль-
кості залів у цих кінотеатрах до 600 (сьогодні залів 
менше 500); доведення кількості кіно(відео)установок 
до двох у розрахунку на 10 тис. жителів (на 1 січня 
2014 р. у містах із кількістю населення 20–50 тис.  
осіб на 111 міст функціонувало лише 12 кінотеатрів 
(17 залів), а з кількістю населення менше 20 тис. осіб 
вони взагалі не працювали) та ін. [7, с. 27].

У січні 2015 р. Держкіно для обговорення гро-
мадськості було представлено проект Національної 
стратегії розвитку кіноіндустрії України на 2015–
2020 рр. (далі – Стратегія) [8], в якій визначено осно-
вні пріоритети, завдання і механізми реалізації дер-
жавної політики в галузі кінематографії, її кадрове, 
ідеологічне і соціальне наповнення, що мали стати 
основою для внесення змін і доповнень до чинного 
законодавства України щодо управління і фінансу-
вання галузі кінематографії на 2015–2020 рр. Стра-
тегія була розроблена Держкіно на основі світових 
практик, консультацій із Національною спілкою 
кінематографістів, Громадською радою при Держ-
кіно, галузевими громадськими організаціями, прак-
тикуючими фахівцями кіноіндустрії та у співпраці з 
аудиторською компанією Baker Tilly.

Стратегія включає в себе комплексну оцінку 
сучасного стану вітчизняної кіноіндустрії та визна-
чає показники очікуваних результатів її реаліза-
ції. Основні проблеми, які підлягають вирішенню 
для забезпечення динамічного розвитку кіногалузі 
України, залишаються незмінними з часів проекту 
вищезгаданої Концепції Державної програми роз-
витку національної кіноіндустрії на 2012–2017 рр., 
зокрема: недосконалість вітчизняної нормативно-
правової бази щодо фінансування кіновиробництва 
за державної підтримки, процедури кооперування 
бюджетних і позабюджетних коштів у виробництві, 
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розповсюдженні і демонструванні національних 
фільмів; зниження рівня та якості освіти у галузі 
кіно; недостатня кількість кінозалів; проблеми 
захисту прав інтелектуальної власності. Поряд із 
цим пріоритетні напрями державної політики у 
галузі кінематографії, незважаючи на лаконічність, 
викликають «дежавю», зокрема: розвиток профе-
сійної кіноосвіти та підготовки технічних фахівців 
для кіновиробництва; залучення приватних інвес-
тицій у галузь національної кінематографії; забез-
печення ефективного захисту прав інтелектуальної 
власності; забезпечення дистриб’юції, промоції та 
демонстрування національних фільмів; взаємодія 
між державою та громадськими організаціями, про-
фесійними об’єднаннями та соціально відповідаль-
ним бізнесом та ін. 

Основними завданнями стратегії вже вкотре, 
проте з певними новаціями, визначено: розроблення 
та прийняття нормативно-правових актів щодо дер-
жавної підтримки галузі кінематографії; створення 
дієвої системи контролю дотримання чинної норма-
тивно-правової бази, що регулює відносини в галузі 
кінематографії; надання населенню, особливо район-
них центрів, невеликих міст, сіл та селищ, широкого 
доступу до творів національного та світового кіно-
мистецтва як шляхом розвитку вітчизняної кіноте-
атральної мережі, так і альтернативними способами 
(пересувні кіноустановки, онлайн-кінотеатри тощо); 
створення в Україні організаційних, економічних, 
технологічних умов для розвитку національної кіно-
індустрії.

У Стратегії в контексті актуальних викликів 
часу навіть зроблено спробу спрямування норма-
тивно-правової бази на визначення правових, орга-
нізаційних, фінансових засад інноваційного роз-
витку національної кіноіндустрії. Відповідно, її 
оновлення включає підготовку низки нових законо-
давчих актів та вдосконалення чинних у контексті 
функціонування кінотеатрального ринку, зокрема 
щодо: запровадження державної фінансової під-
тримки не тільки етапу розробки кінопроектів, а й 
етапу просування фільму до глядача; запровадження 
та визначення порядку збору (3–5%) на розвиток 
національної кінематографії з визначенням платни-
ків збору та об’єктів оподаткування (у т. ч. доходів 
від дистрибуції та демонстрування фільмів); визна-
чення цілей, на які мають витрачатися кошти, що 
надійшли від збору (фінансова підтримка створення 
та розповсюдження національних фільмів, розвиток 
кінотеатральної мережі); звільнення від оподатку-
вання зазначеним збором кінотеатрів, розташованих 
у малих та середніх містах; надання пільгових кре-
дитів для створення нових кінозалів і кінотеатрів; 
звільнення від стягнення ПДВ та митних платежів 
з операцій із поставки обладнання для кінотеатрів; 
спрощення процедур митного оформлення матеріаль-
них носіїв із фільмами, що тимчасово завозяться чи 
вивозяться за межі України.

У межах реалізації Стратегії задекларовано розро-
блення та виконання державної програми розвитку 
національної кіноіндустрії, яка щодо кінотеатраль-
ного ринку передбачатиме лише: передачу землі і 
споруд комунальних кінотеатрів у малих (10–50 тис. 
осіб) та середніх (50–250 тис. осіб) населених пунк-
тах профільному інвестору за умови збереження про-
філю підприємств, запровадження державної про-
грами розвитку пересувних кінотеатрів для сільської 
місцевості з частковим покриттям витрат за рахунок 
державного бюджету; впровадження системи єди-
ного електронного квитка; запровадження ефектив-

ної програми боротьби з «піратством», особливо в 
мережі Інтернет.

Залишається сподіватися, що зусилля фахівців, 
які взяли участь у розробленні Стратегії, отрима-
ють відгук усіх повноважних органів на всіх рів-
нях щодо її затвердження та реалізації і винагороду 
через досягнення головних результатів, може й не в 
2020 р., а хоча б за 10 років, зокрема що стосується 
кінотеатрального ринку (переоснащення кінотеатрів 
на нові технології показу за світовими стандартами; 
збільшення загальної кількості залів у цих кінотеа-
трах до 1200; збільшення кількості кінопереглядів 
середньостатистичним глядачем на рік та ін.).

Таким чином, в Україні відсутня чітка державна 
політика щодо розвитку кінотеатрального ринку, яка 
повинна спрямовуватися на реалізацію основних його 
функцій, серед яких: економічна – забезпечення висо-
ких касових зборів комерційних зарубіжних та націо-
нальних фільмів і створення сприятливих умов розви-
тку кінотеатрів; соціальна – забезпечення доступності 
населення до послуг кінотеатрального показу; куль-
турна – формування високого культурного рівня за 
допомогою демонстрування в кінотеатрах національ-
них і зарубіжних фільмів, які розкривають проблеми 
соціальних та культурних цінностей. Для реаліза-
ції цих функцій необхідно розробити загальнонаціо-
нальну стратегію розвитку кінотеатрального ринку, 
яка передбачатиме залучення бюджетних та позабю-
джетних коштів у розбудову кіномережі та створення 
прозорої системи оцінки її функціонування. 

Основними орієнтирами державної політики щодо 
розвитку кінотеатрального ринку в Україні мають 
стати: вдосконалення нормативно-правової бази 
функціонування та розвитку кінотеатрального ринку; 
забезпечення розроблення та виконання регіональних 
програм поліпшення кінообслуговування населення в 
кожній області України; збільшення загальної кіль-
кості кінотеатрів; спрямування відповідних коштів 
(грантів та інвестицій) на модернізацію і будівництво 
сучасних кінотеатрів; розвиток професійної підго-
товки фахівців для кінотеатрального ринку; запро-
вадження централізованої інформаційної системи, що 
надасть змогу здійснювати контроль кількості прода-
них квитків, дотримання вікових обмежень, якості 
фільмокопій і дубляжу, терміну показу фільму та ін.; 
забезпечення просування у кінопрокаті України наці-
ональних фільмів; залучення ефективних правових і 
економічних методів боротьби з кінопіратством. 

Висновки. Як свідчить світовий досвід, передові 
позиції в розвитку індустрії кіно посідають ті дер-
жави, де створені належні правові, організаційні, 
фінансові та технологічні умови, які активно вико-
ристовуються для розвитку кіновиробництва, роз-
будови кіномережі, забезпечення високого рівня 
кінообслуговування населення. Для розвитку наці-
ональної кіноіндустрії, поряд зі створенням ефек-
тивного кіновиробництва, необхідна розбудова кіно-
театрального ринку, яка потребує окремої стратегії, 
підготовленої за участю продюсерів, дистриб’юторів, 
демонстраторів та економістів з огляду на сучасні 
світові тенденції. Під час формування такої страте-
гії необхідно враховувати можливості для її реаліза-
ції, зокрема щодо: обсягів бюджетного фінансування 
заходів щодо розширення кіномережі, враховуючи 
необхідність цифрової модернізації та ін.; запрова-
дження пільгових умов кредитування інвестиційних 
проектів із розвитку кіномереж у регіонах із метою 
зниження їх диференціації за рівнем кінообслугову-
вання; введення обов'язкових відрахувань від касо-
вих зборів зарубіжних фільмів та їх використання 
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для сприяння модернізації інфраструктури кінопо-
казу; створення напряму підготовки фахівців кіно-
прокату середньої ланки. 
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ СКЛАДНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

Статтю присвячено вивченню переліку основних складників економічної безпеки країни з точки зору окремих учених. Уста-
новлено, що єдиного розуміння переліку складників економічної безпеки країни на сьогодні немає. На основі узагальнення 
існуючих точок зору на досліджуване явище встановлено, що до основних складових частин економічної безпеки відносять 
макроекономічну, виробничу, фінансову, зовнішньоекономічну, енергетичну, інвестиційно-інноваційну, продовольчу, і надано їх 
характеристику.

Ключові слова: економічна безпека, макроекономічна складова, виробнича складова, фінансова складова, зовнішньоеко-
номічна складова, енергетична складова, інвестиційно-інноваційна складова, продовольча складова. 

Болдуева О.В., Богма Е.С. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
Статья посвящена изучению перечня основных составляющих экономической безопасности страны с точки зрения отдель-

ных ученых. Установлено, что единого понимания составляющих экономической безопасности страны на сегодня нет. На основе 
обобщения существующих точек зрения на исследуемое явление установлено, что к основным составляющим экономической 
безопасности относят макроэкономическую, производственную, финансовую, внешнеэкономическую, энергетическую, инвести-
ционно-инновационную, продовольственную составляющие, и представлена их характеристика.

Ключевые слова: экономическая безопасность, макроэкономическая составляющая, производственная составляющая, 
финансовая составляющая, внешнеэкономическая составляющая, энергетическая составляющая, инвестиционно-инновацион-
ная составляющая, продовольственная составляющая.

Bolduieva О.V., Bogma E.S. SYSTEMATIZATION OF CONSTITUENTS OF ECONOMIC SECURITY OF COUNTRY
The article is sanctified to the study of list of basic constituents of economic security of country from the point of view of separate sci-

entists. On the basis of systematization of looks various scientists are set that the only understanding of list of constituents of economic 
security of country is not for today. On the basis of generalization of existent points of view it is set on the investigated phenomenon, that 
to the basic constituents of economic security take macroeconomic, productive, financial, external economic, power, investment-inno-
vative, food to composition. Consequently, description to the distinguished basic constituents of economic security of country is given. 

Keywords: economic security, macroeconomic constituent, productive constituent, financial constituent, external economic constit-
uent, power constituent, investment-innovative constituent, food constituent.

Постановка проблеми. На сьогодні для економіки 
України характерною є наявність низки серйозних 
проблем, а саме: безробіття, спад виробництва, під-
вищення цін і тарифів, збіднення більшої частини 
населення, низькі темпи інвестиційної активності 
економічних суб'єктів, технічне і технологічне від-

ставання від розвинених країн, посилення залеж-
ності від імпорту товарів, устаткування і технологій, 
тінізація і криміналізація економіки тощо. Відпо-
відно, одним з основних завдань, що стоять перед 
нашою країною, виступає забезпечення стійкого еко-
номічного зростання, обов’язковою умовою якого 
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виступає створення ефективної системи забезпечення 
економічної безпеки в цілому та її окремих складо-
вих частин. Таким чином, забезпечення економіч-
ної безпеки стає найважливішою проблемою у сфері 
зміцнення національної безпеки держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Загальнотеоретичним питанням вивчення еконо-
мічної безпеки присвячені роботи закордонних 
учених-економістів А. Абалкіна, Д. Біго, В. Бейна, 
С. Глазьєва, В. Сенчагова, В. Тамбовцева, Ж. Солан 
та ін. Механізми забезпечення економічної безпеки 
знайшли відображення у роботах А. Михайленко, 
Б. Михайлова, А. Архипова, А. Городецького та 
ін. На актуальність проблем забезпечення еконо-
мічної безпеки країни вказують також численні 
наукові дослідження вітчизняних учених, таких, 
як І. Бінько, З. Варналій, О. Власюк, В. Геєць, 
В. Горбулін, Я. Жаліло, А. Качинський, В. Мун-
тіян, Г. Пастернак-Таранущенко, В. Предбор-
ський, Л. Шевченко, В. Шлемко та ін., у працях 
яких розкрито суть економічної безпеки країни, її 
місце в системі національної безпеки, проблеми та 
перспективи забезпечення прийнятного рівня наці-
ональної економічної безпеки. Проте, незважаючи 
на наявність значної кількості публікацій із дослі-
джуваної проблематики, залишається багато неви-
рішених питань у галузі теорії та практики забез-
печення економічної безпеки. Зокрема, єдиного 
розуміння переліку складових частин економічної 
безпеки країни немає. 

Мета статті полягає в розгляді переліку складо-
вих частин економічної безпеки країни з точки зору 
окремих учених, узагальненні досвіду провідних 

дослідників та наданні характеристики основних 
складових частин економічної безпеки країни.

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
сьогоднішній день у переліку загальних категорій, 
що характеризують не лише стан економіки, але й 
стан суспільства та держави в цілому, особливе місце 
зайняло поняття «економічна безпека». Зазначене 
пояснюється тим, що економіка представляє собою 
життєво важливу сферу функціонування держави, 
отже, забезпечення національної безпеки може дося-
гатися лише за умови стійкості економіки до вну-
трішніх та зовнішніх загроз, тобто за умови забезпе-
чення належного рівня економічної безпеки. Своєю 
чергою, ефективність процесу забезпечення еконо-
мічної безпеки суттєво залежить від міри наукової 
розробки й розуміння цього поняття та його осно-
вних складників. 

Економічна безпека представляє собою стан наці-
ональної економіки, який дає змогу зберігати стій-
кість до внутрішніх та зовнішніх загроз, забезпечу-
вати високу конкурентоспроможність у світовому 
економічному середовищі і характеризує здатність 
національної економіки до сталого та збалансованого 
зростання [9]. Відзначимо, що економічна безпека 
країни як складне соціально-економічне явище має 
відповідну структуру. При цьому перелік складових 
частин економічної безпеки є дискусійним, адже на 
сьогодні в науковому співтоваристві не існує єди-
ної точки зору на те, що включає в себе категорія 
«економічна безпека країни». Зазначене зумовлює 
доцільність проведення аналізу співпадіння переліку 
основних складових частин економічної безпеки кра-
їни у різних авторів (табл. 1). 

Таблиця 1
Співпадіння основних складників економічної безпеки країни в роботах різних авторів
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Макроекономічна + +

Фінансова + + + + + + + + +

Зовнішньоекономічна (зовнішньоторговельна) + + + + + + + +

Інвестиційна + + +

Соціальна (безпека людського розвитку) + + + + + + + +

Науково-технологічна (інноваційно-технологічна, техніко-
технологічна, технологічна, інноваційна)

+ + + + + + +

Енергетична + + + + + + + +

Демографічна + + + + +

Продовольча + + + + + + +

Виробнича +

Інвестиційно-інноваційна + +

Сировинно-ресурсна (сировинна) + + + + +

Техніко-виробнича +

Валютно-кредитна +

Екологічна + + + +

Інформаційна + + +

Інституційно-правова +

Інтелектуально-кадрова +

Силова +

Військово-економічна + +

Тіньова економіка +
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Із табл. 1 можна побачити, що більшість науков-

ців виокремлюють як основні фінансову, зовнішньое-
кономічну, соціальну, науково-технологічну, енерге-
тичну та продовольчу складові частини. При цьому 
в Методичних рекомендаціях щодо розрахунку рівня 
економічної безпеки України як основні складові 
частини виокремлено макроекономічну, фінансову, 
виробничу, демографічну, енергетичну, зовнішньое-
кономічну, інвестиційно-інноваційну, продовольчу, 
соціальну безпеку [9]. 

Відповідно до Закону України «Про основи націо-
нальної безпеки України», соціальна, науково-техно-
логічна, екологічна сфери разом з економічною вхо-
дять до системи національної безпеки, що зумовлює 
недоцільність їх виділення в якості складників власне 
економічної безпеки. Загострення демографічної 
кризи у Законі віднесено до загроз соціальної скла-
дової, отже, демографічна складова виступає лише 
структурним елементом соціальної складової, що 
робить недоцільним її виокремлення як елемента еко-
номічної безпеки. При цьому, згідно із цим же Зако-
ном, до основних загроз в економічній сфері віднесено 
істотне скорочення внутрішнього валового продукту 
й тінізацію національної економіки (що відноситься 
до макроекономічної сфери і зумовлює доцільність 
виділення макроекономічної складової), а також кри-
тичний стан основних виробничих фондів й недо-
статні темпи відтворювальних процесів, що зумовлює 
доцільність виділення виробничої складової, що від-
повідає офіційним методичним рекомендаціям [7].

Відзначимо також, що враховуючи той факт, 
що деякі дослідники виділяють в окрему складову 
частину інвестиційну безпеку, а інші – інноваційну 
або інвестиційно-інноваційну, а також враховуючи, 

що інвестиції та інновації представляють собою 
дві нерозривно пов’язані сфери економічної діяль-
ності, адже інвестиції несуть не лише матеріально-
речове, або ренноваційне, але й інтелектуальне та 
інноваційне «навантаження», вважаємо за доцільне 
об’єднати складові частини інвестиційної та інно-
ваційної безпеки в єдину інвестиційно-інноваційну 
складову. 

Таким чином відзначимо, що основними скла-
довими частинами економічної безпеки держави 
доцільно визнати макроекономічну, виробничу, 
фінансову, зовнішньоекономічну, енергетичну, інвес-
тиційно-інноваційну, продовольчу складові, на які 
здійснюють вплив загрози в економічній сфері згідно 
з чинним законодавством. Далі вважаємо за доцільне 
надати стислу характеристику основних складових 
частин економічної безпеки країни, розуміння сут-
ності яких є необхідним як для проведення аналізу 
стану економічної безпеки, так і для виокремлення 
проблем та перспектив зміцнення як окремих сфер, 
так і економічної безпеки в цілому (табл. 2).

Висновки. Таким чином, на сьогоднішній день 
єдина система складових частин економічної без-
пеки України на законодавчому рівні не визна-
чена через наявність певних суперечностей у Законі 
України «Про основи національної безпеки Укра-
їни» та Методичних рекомендаціях щодо розра-
хунку рівня економічної безпеки України. На основі 
проведеного аналізу вважаємо, що економічна без-
пека країни представляє собою складну сукупність 
взаємопов’язаних складників, ключовими з яких є 
макроекономічна, фінансова, зовнішньоекономічна, 
виробнича, інвестиційно-інноваційна, продовольча й 
енергетична підсистеми. При цьому побудова ефек-

Таблиця 2
Характеристика основних складових частин економічної безпеки країни 

Складова Характеристика 

Макроеконо-
мічна 

Стан економіки, за якого досягається збалансованість макроекономічних відтворювальних пропорцій

Виробнича Стан виробничої сфери країни, за якого забезпечується максимально ефективне використання наяв-
них виробничих потужностей у країні, їх модернізація та розширене відтворення, зростання рівня 
інноваційності виробництва та підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки

Фінансова Стан бюджетної, грошово-кредитної, банківської, валютної систем та фінансових ринків, який харак-
теризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних загроз, здатністю забез-
печити ефективне функціонування національної економічної системи та економічне зростання. Базу-
ється на незалежності, ефективності і конкурентоспроможності фінансово-кредитної сфери

Зовнішньо-
економічна 

Стан відповідності зовнішньоекономічної діяльності національним економічним інтересам, що забез-
печує мінімізацію збитків держави від дії негативних зовнішніх економічних чинників та створення 
сприятливих умов розвитку економіки завдяки її активної участі у світовому розподілі праці

Енергетична Здатність держави в особі її органів управління забезпечити кінцевих споживачів енергією в необ-
хідному обсязі та належної якості у звичайних умовах, а також під час дії дестабілізуючих факторів 
(надзвичайних ситуацій) внутрішнього чи зовнішнього характеру в межах гарантованого покриття 
мінімального обсягу найважливіших потреб країни, окремих її районів, міст, селищ чи об’єктів у 
паливно-енергетичних ресурсах. Це можливість стабільно, ефективно та на екологічно прийнятному 
рівні задовольняти потреби економіки в паливно-енергетичних ресурсах та здатність економічної сис-
теми протистояти наявним та потенційним загрозам сталому енергозабезпеченню

Інвестиційно-
інноваційна 

Стан економічного середовища в державі, що стимулює вітчизняних та іноземних інвесторів вкладати 
кошти в розширення виробництва в країні, сприяє розвитку високотехнологічного виробництва, інте-
грації науково-дослідної та виробничої сфер із метою зростання ефективності, поглиблення спеціалі-
зації національної економіки на створенні продукції з високою часткою доданої вартості. Передбачає 
забезпечення сталого процесу створення, використання і поширення нових знань та технологій на 
основі поєднання науково-технологічного потенціалу країни і можливостей міжнародного кооперу-
вання у сфері трансферу технологій, а також здатність досягти і підтримувати рівень інвестиційних 
ресурсів для забезпечення сталого розвитку, зростання конкурентоспроможності національної еко-
номіки і добробуту населення, наявність ефективного механізму спрямування інвестицій до сектору 
інноваційних розробок 

Продовольча Рівень продовольчого забезпечення населення, який гарантує соціально-економічну та політичну ста-
більність у суспільстві, стійкий та якісний розвиток нації, сім'ї, особи, а також сталий економічний 
розвиток держави. Полягає у гарантуванні державою безперешкодного економічного доступу людини 
до продуктів харчування з метою підтримання її звичайної життєвої діяльності

Джерело: складено на основі [1; 4; 5; 9№ 11]
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тивної системи забезпечення економічної безпеки на 
основі врахування ризиків у межах кожної з окре-
мих її складових частин є однією з найважливіших 
проблем для будь-якої держави, включаючи Укра-
їну, враховуючи її прагнення зайняти гідне місце у 
світовому економічному просторі.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ

У статті здійснено теоретичне узагальнення відтворення основного капіталу, встановлено співвідношення між такими по-
няттями, як ремонт, реконструкція, модернізація, відтворення, нагромадження та оновлення. Виділено етапи розвитку теорії 
відтворення основного капіталу та проаналізовано особливості відтворення на макро- і мікрорівнях, що дало змогу виокремити 
особливості відтворення основного капіталу. 

Ключові слова: основний капітал, відтворення, стадії обігу, типи відтворення, теорія відтворення.

Васюнык Т.И. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
В статье осуществлено теоретическое обобщение воспроизводства основного капитала, установлено соотношение между 

такими понятиями как ремонт, реконструкция, модернизация, воспроизведение, накопление и обновление. Выделены этапы 
развития теории воспроизводства основного капитала и проанализированы особенности воспроизведения на макро- и микро-
уровнях, что позволило выделить особенности воспроизводства основного капитала.

Ключевые слова: основной капитал, воспроизведение, стадии обращения, типы воспроизводства, теория воспроизводства.

Vasyunyk T.I. THEORETICAL ASPECTS OF REPRODUCTION RESEARCH OF CAPITAL
The theoretical generalization of capital’s reproduction is done in the article, the correlation between such concepts as repair, 

reconstruction, modernization, restoration, accumulation and updates are installed. Stages of the reproduction theory of capital are 
selected and the peculiarities of reproduction at the macro- and micro- levels are analyzed, which helped to select the features of 
capital’s reproduction.

Keywords: capital, reproduction, stage of circulation, types of reproduction, theory of reproduction.

Постановка проблеми. Важливу роль у процесі 
економічного зростання відіграє процес відтворення 
основного капіталу. Проте в науковій літературі 
точаться дискусії щодо визначення і конкретного 
наповнення даного процесу. Саме тому актуальним 
завданням науки є дослідження теоретичних аспек-
тів відтворення основного капіталу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий 
внесок у розробку теорії відтворення основного капі-
талу внесли такі вчені, як К. Абгарян, А. Аракелян, 
Г. Башнянин, В. Воротилова, А. Кантор, А. Кайго-
родова, В. Клочко, О. Кундицький, Ю. Любимцева, 

О. Малигіна, М. Олєксієнко, М. Шкітін, І. Школа, 
А. Цигичка та ін.

Мета статті полягає у дослідженні теорії відтво-
рення основного капіталу та виокремленні його осо-
бливостей, що передбачає дослідження і системати-
зацію наукового доробку різних учених. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для 
кращого розуміння предмету дослідження даної 
статті необхідно уточнити і відзначити співвідно-
шення між такими науковими категоріями, як 
ремонт, реконструкція, модернізація, відтворення, 
нагромадження та оновлення.
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сучасної української мови, ремонт – це виправ-
лення пошкоджень, усування дефектів, поломок, 
лагодження чого-небудь [1, c. 1213]. Щодо рекон-
струкції, то даний термін вживається в двох значен-
нях: як перебудова, переобладнання чого-небудь із 
метою вдосконалення та як відтворення, відновлення 
чого-небудь за рештками або описами [1, c. 1211], а 
модернізація переважно асоціюється з виробництвом 
і передбачає заміну, вдосконалення відповідно до 
сучасних вимог [1, c. 683].

Щодо відтворення, то доречно зауважити, що 
в економічній літературі досі немає єдності щодо 
визначення поняття «відтворення основного капі-
талу» й окреслення етапів теорії його відтворення. 

Щодо відтворення основного капіталу, то цей 
процес у сучасній економічній літературі переважно 
представлений як процес, який періодично повто-
рюється. На думку окремих учених, ця періодич-
ність має замкнутий характер, що проявляється в 
тому, що в процесі свого руху вони проходять через 
одні і ті ж самі стадії, причому частина основних 
фондів відшкодовується фізично, а інша відшкодо-
вує втрату своєї споживчої вартості тільки в грошо-
вій формі [2, с. 6–12].

Окремо можна виділити підхід до відтворення 
основного капіталу з точки зору його модернізації. 
Так, зокрема, за визначенням Н.В. Довгалюка, від-
творення основних засобів – це інтегрована, орга-
нічно пов’язана цілісна система економічних, органі-
заційних правових форм та методів господарювання, 
спрямованих на впровадження прогресивної і прин-
ципово нової техніки, комплексної модернізації 
основного капіталу [3, с. 30].

Зустрічаються також підходи, за якими відтво-
рення основного капіталу – це процес його виробни-
чого використання, зносу, амортизації, підтримки в 
робочому стані через здійснення ремонтів і віднов-
лення в натурі [4, c. 12].

Також заслуговує на увагу підхід до відтво-
рення основних фондів із точки зору нагрома-
дження й оновлення. Так, нагромадження перед-
бачає подальше збільшення основного капіталу 
в натуральному виразі, а оновлення – модерніза-
цію і заміну старих засобів виробництва на більш 
сучасніші [5, с. 6–9]. Однак даний підхід породжує 
низку дискусій, суть яких полягає в тому, що не 
слід ототожнювати модернізацію із заміною. Модер-
нізація основних фондів передбачає заміну застарі-
лих засобів праці та введення нових. Щодо заміни, 
то це реальний процес заміщення вибулого об’єкту 
новим, а відшкодування – це відновлення вартості 
останнього за рахунок уведення в експлуатацію ана-
логічних об’єктів [6, с. 4–5].

Ми виходимо з того, що будь-який процес вироб-
ництва незалежно від його суспільної форми має 
бути безперервним, тобто повинен періодично прохо-
дити одні й ті самі стадії. Так само як суспільство не 
може перестати споживати, так не може воно і пере-
стати виробляти, тому всякий процес суспільного 
виробництва, що розглядається в постійному зв’язку 
і безперервному потоці свого відновлення, водночас є 
процесом відтворення [7]. Безперервне виробництво 
матеріальних благ і послуг є об’єктивною основою 
існування людського суспільства. Отже, відтворення –  
це безперервність, повторюваність виробництва. Роз-
різняють просте і розширене відтворення. Просте 
відтворення – це відтворення процесу виробництва 
у незмінних масштабах. Розширене відтворення – це 
відтворення виробництва, що супроводжується зрос-

танням його обсягів шляхом нагромадження. Слід 
зазначити, що нагромадження основного капіталу 
поділяють на реальне – приріст функціонуючого у 
виробничому процесі основного капіталу і потен-
ційне – створення нових виробничих потужностей 
(рис. 1). 

Нагромадження

Реальне

Потенційне

Відновлення

Модернізація

Заміна 
інтенсивним

Покриття 
капіталу, що 

вибуває

Відновлення

Заміна 
аналогічним

Традиційне Інноваційне Екстенсивне

Просте Розширене

Відтворення основного капіталу

Рис. 1. Типи і форми  
відтворення основного капіталу [8, c. 10]

Також заслуговує на увагу думка про те, що 
тип відтворення характеризується двома основними 
показниками – показником оновлення і показником 
вибуття основного капіталу. Якщо показник онов-
лення вищий, ніж показник вибуття, то відбувається 
розширене відтворення основних фондів. Рівність 
їх свідчить про просте відтворення, коли ж вищий 
показник вибуття основних фондів – відбувається 
звужене відтворення основних фондів [9, c. 228]. 
Отже, ремонт, реконструкція, модернізація, нагро-
мадження і оновлення є складниками процесу від-
творення основного капіталу.

Крім того, проведене нами дослідження спону-
кає до виділення індустріального та прогресивного 
етапів розвитку теорії відтворення основного капі-
талу. Щодо першого етапу (кінець ХVІІІ – поча-
ток ХХ ст.), то родоначальником теорії відтворення 
основного капіталу можна вважати А. Сміта. Однак 
особливістю цієї теорії було визначення вартості.  
На думку вченого, якщо вартість окремого товару 
розпадається на доходи, то це є вірним і для вартості 
всієї товарної маси, яка становить річний продукт 
країни. Загальна ціна цього річного продукту пови-
нна розкладатися на три частини і розподілятися 
між мешканцями країни у вигляді заробітної плати 
за працю, прибутку з їх капіталу та ренти з їх земле-
володіння. Таким чином, основний капітал випадав 
із процесу відтворення, що було великою помилкою, 
яка одержала назву «догма Сміта». Погоджуємось із 
думкою тих дослідників, які вважають, що фактично 
відбувався процес не розширеного, а простого від-
творення, оскільки вартість валового національного 
доходу прирівнювалася до суми доходів, які витра-
чалися на предмети споживання, до вартості та ціни 
товару не включалася величина амортизації засо-
бів виробництва. Відбувалося ототожнення валового 
національного продукту та національного доходу. 

Проте доробком у теорії відтворення основного 
капіталу, який кардинально відрізняється від своїх 
попередників, є праця К. Маркса «Капітал», в якій 
учений розглядає кругообіг основного капіталу, його 
амортизацію та можливість її використання як для 
простого, так і для розширеного відтворення. Заслуга 
Маркса полягає також і в тому, що він запропону-
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вав схеми простого та розширеного відтворення. Слід 
зазначити, що остання вважається першою моделлю 
економічного зростання. Особливої уваги заслуговує 
дослідження вченого про важливість дотримання 
пропорцій як у структурі виробленого продукту в 
масштабах суспільства, так і в структурі вартості 
певного продукту, тобто виконанні умов, за яких від-
буватиметься відтворення капіталу. 

Прогресивний етап розвитку теорії відтворення 
основного капіталу (друга половина ХХ – поча-
ток ХХІ ст.) пов’язаний із сучасним розумінням цього 
процесу як вітчизняними, так і зарубіжними дослід-
никами. Так, окремі аспекти цієї проблеми найшли 
своє відображення у дослідженнях К. Абгаряна, 
А. Аракеляна, В. Воротилова, А. Кантора, А. Кайго-
родова, В. Клочко, О. Кундицького, Ю. Любимцева, 
О. Малигіна, М. Олєксієнко, М. Шкітіна, І. Школи, 
А. Цигичка та ін.

Найбільш поширеним підходом, який спостері-
гається в працях вищеназваних науковців, є підхід, 
за яким відтворення основного капіталу розмежову-
ється за стадіями (фазами) відтворювального про-
цесу, оскільки, на думку вчених, саме виокремлення 
даних стадій дає змогу детальніше висвітити меха-
нізм та особливості відтворення основного капіталу.

Якщо розпочати дослідження від найменшої кіль-
кості фаз, то серед представників даної точки зору є 
підхід, який включає їх усього дві фази: введення 
(заміни) та споживання (зносу). Дані фази форму-
ють безперервний цикл відтворення основного капі-
талу за вартістю, паралельно з натурально-речовим 
вираженням [10, с. 18]. Прихильники даного під-
ходу також акцентують увагу на тому, що осно-
вними стадіями, які входять у процес відтворення 
основного капіталу, є його виробниче використання і 
відновлення. У даному разі процес відтворення осно-
вного капіталу – це його продуктивне використання, 
поновлення та відшкодування [11, с. 10]. 

У працях інших дослідників виділяється значно 
більше стадій, зокрема: розширення, реконструк-
ція, технічне переозброєння, нове будівництво. За 
такого підходу відтворення основного капіталу відбу-
вається на стадіях нового будівництва, розширення 
та реконструкції діючих підприємств, модернізації, 
капітального ремонту устаткування. Знаковим за 
даного підходу є те, що продуктивне використання 
і нагромадження амортизаційного фонду тут розгля-
дається як самостійна фаза єдиного процесу суспіль-
ного виробництва. 

Погоджуючись з існуванням вищеназваних ста-
дій, хочемо запропонувати власний підхід до процесу 
обігу і відтворення основного капіталу. Перша стадія 
«Формування основного капіталу» характеризується 
надходженням основних засобів на підприємство. На 
другій стадії «Продуктивне використання основного 
капіталу» відбувається продуктивне використання 
основних засобів та нарахування амортизаційних 
відрахувань. Третя стадія «Відтворення основного 
капіталу» характеризується процесами, пов’язаними 
з відновленням основного капіталу за рахунок влас-
них і залучених фінансових ресурсів. Таким чином, 
стадії відтворення основного капіталу можна пред-
ставити такою схемою (рис. 2).

Щодо характерних ознак відтворювального про-
цесу, то більшість науковців вбачають їх у такому: 
основні засоби поступово переносять свою вартість на 
виготовлену продукцію; у процесі відтворення осно-
вних засобів водночас відбувається рух їхньої спо-
живної вартості та вартості; нарахуванням аморти-
заційних відрахувань здійснюється нагромадження в 

грошовій формі частково перенесеної вартості осно-
вних засобів на готову продукцію; основні засоби 
поновлюються в натуральній формі протягом три-
валого часу, що створює можливість маневрувати 
коштами амортизаційного фонду [12].

Формування 
основного 
капіталу

Продуктивне 
використання 

основного 
капіталу

Відтворення 
основного 
капіталу

Рис. 2. Стадії обігу і відтворення  
основного капіталу на підприємстві 

[розробка автора]

Період часу, на протязі якого здійснюється фор-
мування, використання та відновлення основного 
капіталу, прийнято називати циклом відтворення 
основного капіталу. На переконання П. Массе, 
визначення оптимальної тривалості відтворюваль-
них циклів пов’язане з проблемою вибору, де, з 
одного боку, старіння основного капіталу призво-
дить до погіршення конкурентоздатності господа-
рюючих суб’єктів, а з іншого – відтворення осно-
вного капіталу потребує значних ресурсів, і це 
особливо відчутно в реаліях вітчизняної економіч-
ної системи. 

Дана точка зору є протилежною вченню 
К. Маркса, який у своїх працях зазначав, що збіль-
шення терміну повного відтворення основного капі-
талу підвищує ефективність застосування техніки з 
точки зору суспільства, тому чим триваліше період, 
протягом якого дана техніка служить у процесі утво-
рення споживчих вартостей, тим на більшу кількість 
продукції розподіляється її вартість. Позитивом тут 
є те, що, не відбувається здорожчання продукції за 
рахунок зростання вартості основного капіталу. Крім 
того, на думку вченого, збільшення відтворюваль-
ного періоду зменшує ефективність техніки за раху-
нок зростання у часі витрат, пов’язаних із доглядом 
та ремонтом, а також витрат, зумовлених її мораль-
ним зносом. 

Аналізуючи ці два підходи щодо тривалості від-
творювальних циклів, відстоюючи свою точку зору, 
вважаємо, що використання в економічних розра-
хунках оптимальних часових характеристик вико-
ристання основного капіталу – це реальний резерв 
зростання національного доходу і зниження фондо-
місткості продукції, важливий елемент інвестиційної 
політики на тривалу перспективу, тісно пов’язаний з 
інтенсифікацією розвитку всієї економіки.

Слід зазначити, що особливе значення величина 
циклу відтворення основного капіталу має для галу-
зей, які найбільшою мірою забезпечують швидкі 
темпи розширеного відтворення, збільшення вироб-
ничого потенціалу країни, його оновлення та тех-
нічне переозброєння. Крім того, тривалість циклу 
відтворення основного капіталу має вирішальне 
значення для розробки й обґрунтування амортиза-
ційних відрахувань, що є визначальним для про-
ведення всієї амортизаційної політики, планування 
виробничої діяльності, розробки інвестиційної стра-
тегії тощо.
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талу визначають його місце в системі суспільного від-
творення. Ми виходимо з того, що відтворення осно-
вного капіталу має як спільні риси, які притаманні 
суспільному відтворенню, так і відмінні, які харак-
теризуються певними особливостями, пов’язаними 
зі специфікою основного капіталу. Суспільне відтво-
рення – це процес суспільного виробництва, що взя-
тий не як одноразовий акт, а в постійному повторенні 
і відновленні. Суспільне відтворення нами розгляда-
ється як економічне, основою якого є відтворення на 
окремих економічних суб’єктах, і це є необхідною 
умовою всього суспільного відтворення. 

Структуру суспільного відтворення можна пред-
ставити такими складниками: виробництво, розпо-
діл, обмін, споживання; домогосподарства, підпри-
ємства, галузі, економічні регіони і все виробництво; 
продуктивні сили, складові його частини й еконо-
мічні відносини; суспільне виробництво і суспільне 
споживання. Як видно із структури суспільного від-
творення, визначальним елементом тут виступає 
виробництво, за допомогою якого створюються всі 
необхідні блага, що забезпечують існування і роз-
виток суспільства. Саме тому відтворення розгада-
ється як процес постійного відновлення виробництва 
матеріальних і духовних благ, суспільних відносин і 
самої людини.

Таким чином, визначення місця відтворення осно-
вного капіталу в системі суспільного відтворення 
можливе через визначення його найважливіших еле-
ментів, а саме: відтворення суспільного продукту 
та його конкретних форм; відтворення людського 
ресурсу як особистісного фактора виробництва та 
його зайнятості; відтворення основного і оборотного 
капіталу суспільства, тобто засобів виробництва, як 
необхідних умов суспільного процесу відтворення; 
відтворення національного багатства; відтворення 
споживання; відтворення економічних відносин.

Слід зазначити, що відтворення основного капі-
талу відбувається як на мікро-, так і на макрорівні, 
однак між ними існують суттєві відмінності.

На мікрорівні, тобто на рівні підприємства, від-
творення набуває форми кругообігу капіталу, осно-
вою якого є три стадії: грошова, виробнича й товарна. 
У більшості економічної літератури першу та третю 
стадії об’єднують в одну і називають сферою обігу, 
тоді як другу стадію іменують сферою виробництва.

Іншою особливістю відтворення основного капі-
талу на мікрорівні є те, що на перший план у процесі 
кругообігу капіталу виходить вартісний, а не нату-
рально-речовий аспект руху капіталу. 

Щодо відтворення основного капіталу на макро-
рівні, то цей процес є результатом переплетення 

кругообігів капіталів окремих господарських 
суб’єктів як на рівні домогосподарств, так і на 
рівні міжгалузевих зв’язків. Це пояснюється тим, 
що на даному рівні відбувається відтворення всієї 
економічної системи як у натуральному, так і в 
натурально-речовому вимірах. Окрім того, макро-
економічне відтворення коригує питання ціни, за 
якою виробники купують основний капітал, обсяг 
виробленої продукції та її розподіл тощо. Таким 
чином, макроекономічний цикл відтворення осно-
вних засобів включає в себе крім сфери суспільного 
виробництва ще й сфери розподілу, обміну та спо-
живання.

Висновки. Таким чином, відтворення основного 
капіталу характеризується такими особливостями: 
по-перше, здатністю впливати на технічну озбро-
єність економіки; по-друге, у процесі відтворення 
основного капіталу відбувається рух його вартості; 
по-третє, відтворення основного капіталу відбу-
вається як у натуральній, так і у вартісній формі; 
по-четверте, процес відтворення основного капіталу 
потребує певного періоду часу та, по-п’яте, процес 
відтворення характеризується завершеністю циклу 
відтворення.
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ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ПОГАШЕННЯ

Статтю присвячено вивченню сутності, стану і динаміки державного боргу України та можливих шляхів його погашення. Про-
аналізовано низку критеріїв, які дають можливість оцінити стан державного боргу України: відношення боргу держави до ВВП, 
частку зовнішнього та внутрішнього богу в загальній сумі заборгованості, динаміку погашень держави та запозичень. Розглянуто 
джерела погашення та обслуговування державного боргу.
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Волошанюк Н.В., Мавдрик О.О. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ УКРАИНЫ И ЕГО ПОГАШЕНИЕ
Статья посвящена изучению сущности, состояния и динамики государственного долга Украины и возможных путей его по-

гашения. Проанализирован ряд критериев, позволяющих оценить состояние государственного долга Украины: отношение долга 
страны к ВВП, долю внешнего и внутреннего долга в общей сумме задолженности, динамику погашений государства и заимство-
ваний. Рассмотрены источники погашения и обслуживания государственного долга.

Ключевые слова: долг, государственный долг, внешний долг, внутренний долг, долговая безопасность, источники погаше-
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Voloshanyuk N.V., Mavdryk O.O. STATE DEBT OF UKRAINE AND ITS REPAYMENT
This article is devoted to the study of the nature, condition and dynamics of state debt of Ukraine and possible ways of its repayment. 

The article analyzes a number of criteria that make possible to assess the state of public debt of Ukraine: the ratio of public debt to GDP 
ratio, the share of external and internal debt in total debt, dynamics of debt repayments. The study also examines the source of repay-
ment and servicing of public debt.

Keywords: debt, national debt, external debt, internal debt, debt safety, sources of repayment debt.

Постановка проблеми. У сучасних умовах однією 
з найважливіших проблем державних фінансів 
виступає державний борг, який протягом останніх 
років невпинно зростає. Це вимагає пошуку нових 
способів управління державним боргом задля його 
оптимізації. В Україні обсяги державного боргу свід-
чать про загострення боргової безпеки держави, тому 
питання управління державним боргом набувають 
усе більшої актуальності, що викликано складною 
економічною ситуацією, в якій сьогодні опинилась 
країна [1, c. 39].

Дефіцит державного бюджету, залучення і вико-
ристання позик для його покриття призвели до фор-
мування державного боргу в Україні. Великі роз-
міри боргу, а також, відповідно, зростання витрат 
на його обслуговування зумовлюють необхідність 
розв'язання проблеми державного боргу, а відтак, 
і пошуку шляхів удосконалення механізму управ-
ління ним. Як переконує досвід багатьох країн, чим 
обтяжливішим стає для держави нагромаджений 
зовнішній і внутрішній борг, тим активніше входить 
його обслуговування у взаємодію з функціонуванням 
економіки та її фінансової системи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дер-
жавний борг є предметом дослідження і диску-
сій багатьох учених, управління державним бор-
гом розглядають як із точки зору важливості для 
фінансової політики держави, так і з точки зору 
перспектив формування та розвитку національ-
ної економіки. Особливої уваги заслуговують праці 
західних учених: Д. Рікардо, Р. Барро, Дж. Кейнса, 
Д. Бьюкенена, Р. Девіса, Ф. Фрідмана, Р. Масгрейв, 
Ш. Планкарта. Теоретичним і практичним питанням 

державного боргу присвячено роботи українських 
дослідників: Р. Касьяненко, В. Козюка, В. Андру-
щенка, Т. Вахненко, О. Плотнікова, Я. Онищук, 
В. Геєця, Є. Новицького та ін. 

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Віддаючи належне наявним науковим 
напрацюванням, подальшого дослідження потре-
бують проблеми, що виникають під час управління 
державною заборгованістю в Україні та її погашен-
ням, оскільки поглиблений аналіз проблем дасть 
змогу знайти шляхи їх вирішення.

Мета статті полягає у вивченні стану державного 
боргу України та можливих шляхів його погашення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Дер-
жавний борг у всіх країнах, у тому числі й в Укра-
їні, – основне джерело фінансування дефіциту 
бюджету (як державного, так і місцевих). Окрім 
того, державні позики можуть розміщуватися і для 
фінансування цільових проектів на рівні держави 
або регіонів. Важливо знайти способи ефективного 
управління державним боргом, особливо в кризовий 
період [1, c. 39]. 

Перш ніж дослідити проблему витрат на обслу-
говування внутрішнього та зовнішнього державного 
боргу, доцільно визначити саме поняття «державний 
борг». В Україні законодавчо державний борг визна-
чається Бюджетним кодексом (ст. 2) як загальна 
сума боргових зобов’язань держави з повернення 
отриманих та непогашених кредитів (позик) станом 
на звітну дату, що виникають унаслідок державного 
запозичення [2].

М. Карлін наводить таке визначення поняття 
«державний борг»: «Державний борг – це сукупність 
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усіх боргових зобов’язань держави перед своїми кре-
диторами» [3, с. 55]. 

На думку В. Федосова, «державний борг – сума 
всіх випущених і непогашених боргових зобов’язань 
держави перед внутрішніми і зовнішніми кредито-
рами, а також відсотків за ними (включаючи гаран-
тії за кредитами, що надаються іноземними пози-
чальниками державним підприємствам)» [4, с. 228]. 

За словами Ю. Воробйова, «державний борг слід 
розглядати як борг безпосередньо держави, її орга-
нів, установ, організацій та борг, що утворюється 
економічними суб’єктами країни, за якими держава 
надала гарантії або не надала гарантії, але виму-
шена нести відповідний тягар, бо відмова від таких 
зобов’язань може нанести значні втрати усій соці-
ально-економічній системі та загрожує фактичному 
існуванню держави» [5, с. 23–30]

Найбільш повним, на нашу думку, є визначення, 
наведене Т.П. Вахненко: «Державний борг – це сума 
фінансових зобов’язань сектора загального держав-
ного управління, які мають форму договірних сто-
совно внутрішніх і зовнішніх кредиторів щодо від-
шкодування залучених коштів (одержаних товарів, 
виконаних робіт, наданих послуг) та виплати відсо-
тків (чи без такої виплати)» [6, с. 8]. 

Наявність державного боргу, його розмір, роз-
міщення і методи погашення прямо чи опосередко-
вано впливають майже на всі сторони економічного 
життя країни. Це робить державний борг не просто 
засобом залучення коштів для фінансування держав-
них потреб, але й важливим інструментом фінансової 
політики держави, неефективне використання якого 
може призвести до порушення стабільного функціо-
нування економіки.

Якщо державний борг зростає швидше, ніж зрос-
тає валовий внутрішній продукт, то обслуговування 
державного боргу може здійснюватися і за рахунок 
накопичення і споживання, тобто за рахунок зни-
ження життєвого рівня населення.

Для аналізу стану та структури державного боргу 
України розглянемо дані за останні п’ять років 
(табл. 1) [7]. Розмір державного та гарантованого держа-
вою боргу України має стійку тенденцію до зростання.  
У 2015 р. загальна його сума становила 1571765 млн. 
грн., що на 470932,3 млн. грн. більше, ніж на кінець 
попереднього року. Якщо ж порівнювати розмір дер-
жавного боргу на початок та на кінець аналізованого 
періоду, то він зріс на 1139530 млн. грн. 

Якщо в 2010–2013 рр. відношення боргу держави 
до ВВП не перевищувало гранично допустиме зна-
чення 60%, то в 2014 р. цей показник стрімко зріс 
до 78, 3% проти 40,16% у попередньому році, а в 
2015р. – до 79,4%. Це свідчить про те, що рівень 
зовнішньої заборгованості України має тенденцію до 
збільшення.

Україна перебуває у стані критичної залежності 
від зовнішнього фінансування, адже рівень зовніш-
нього державного боргу щороку зростає і тиск на 
економіку України посилюється. Переважання 
зовнішньої заборгованості в структурі державного 
боргу несе в собі валютні ризики. Значні розміри 
гарантованого державою боргу спричиняють додат-
кові витрати у зв’язку з неплатоспроможністю пози-
чальників. Слабкий розвиток ринку внутрішніх дер-
жавних запозичень (тобто ринку державних цінних 
паперів) ускладнює залучення необхідного обсягу 
фінансових ресурсів і змушує вдаватися до зовніш-
ніх позик [8, c. 33–34].

Для більш наглядного представлення подамо 
вищезазначені дані у вигляді графіка (рис. 1).

1100832,7

432235,4 473121,6 515510,6

584369,0

1 571 765

0,0
200000,0
400000,0
600000,0
800000,0

1000000,0
1200000,0
1400000,0
1600000,0
1800000,0

на 3
1.12.2010

на 3
1.12.2011

на 3
1.12.2012

на 3
1.12.2013

на 3
1.12.2014

на 3
1.12.2015

мл
н. 

гр
н

Рис. 1. Зростання державного та гарантованого 
боргу держави за 2010–2015 рр. [7]

Отже, протягом 2010–2013 рр. відбувається посту-
пове зростання заборгованості держави, а з 2013 р. 
починається стрімке зростання боргу.

Якщо аналізувати структуру державного та 
гарантованого державою боргу в Україні, то слід від-
значити перевагу в їх складі зовнішньої заборгова-
ності (рис. 2).

Таким чином, бачимо, що в структурі державного 
боргу частка зовнішніх запозичень зменшувалась з 
64,03% у 2010 р. до 51,39% у 2013 р., проте вже з 
2014 р. знову розпочалося зростання частки зовніш-
ніх запозичень. Щодо внутрішнього боргу, то з 2010 

Таблиця 1
Аналіз динаміки державного боргу за 2010–2015 рр.
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на 31.12.2010 432235,4 276745,5 64,03 155489,8 35,97 1082569 115351,4 39,93

на 31.12.2011 473121,6 299413,9 63,28 173707,7 36,72 1302079 40886,2 36,34

на 31.12.2012 515510,6 308999,8 59,94 206510,7 40,06 1411238 42389,0 36,53

на 31.12.2013 584369,0 300280,9 51,39 284088,7 48,61 1454931 68858,4 40,16

на 31.12.2014 1100832,7 61196,6 55,59 488866,9 44,41 1566728 516463,7 70,26

на 31.12.2015 1 571 765 1 042 305 66,31  529460,0 33,69 1979458 470932,3 79,40
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до 2013 р. відбувається зростання боргу з 35,97% до 
48,61%, а з 2014 р. розпочинається поступовий спад 
внутрішнього боргу.
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Рис. 2. Структура державного боргу, % [7]

Досліджуючи питання державного боргу та осо-
бливості управління ним, варто зазначити, що 
проблеми виникають не під час його абсолютного 
зростання, а тоді, коли держава втрачає платоспро-
можність, саме тому державний борг варто проана-
лізувати у співвідношенні із обсягами ВВП (рис. 3).

Отримані значення показника відношення дер-
жавного боргу України до ВВП свідчать про стрімке 
зростання державного боргу з 2012 р. та майбутнє 
посилення боргової кризи за умов незмінної боргової 
політики держави. Основною причиною стрімкого 
приросту величини державного боргу є щорічне зрос-
тання дефіциту державного бюджету України.
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Рис. 3. Відношення державного боргу до ВВП, % [7]

Як бачимо, наприкінці 2015 р. обсяг державного 
боргу становить 79,4% ВВП України. Даний показ-
ник перевищує нормативний показник на 19,4%, 
адже у ст. 18 Бюджетного кодексу України міститься 
положення щодо граничного обсягу державного 
боргу, розмір основної суми якого не повинен пере-
вищувати 60% фактичного річного обсягу валового 
внутрішнього продукту України [9].

Аналіз стану та структури державного боргу 
України дав змогу виявити тенденції зростання його 
обсягів. Упродовж аналізованого періоду розмір 
державного боргу України динамічно змінювався, 
що обумовлюється загальними чинниками розви-
тку економіки. У структурі державного боргу існує 
чітка тенденція до переважання зовнішнього боргу 
над внутрішнім та державного боргу над державним 
гарантованим боргом. 

Обслуговування державного боргу включає 
сукупні платежі за державними зобов’язаннями 
перед кредиторами щодо сплати відсотків, комісійних 
та штрафних платежів. Дані платежі здійснюються з 
державного бюджету України у вигляді видатків, які 
здійснюються за рахунок коштів загального фонду 
бюджету. Сума коштів державного бюджету, необ-
хідних для погашення та обслуговування державного 
боргу на рік, визначається і затверджується Законом 

України про Державний бюджет України на відпо-
відний рік [10, c. 115].

Для оцінки ситуації, яка склалася із погашенням 
державного боргу, розглянемо рис. 4, де відображено 
динаміку погашення боргу та державних запозичень. 
Варто відзначити, що величина запозичень переви-
щує величину погашення державного боргу. 
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Рис. 4. Обсяги державних запозичень та виплат  
на погашення державного боргу, млрд. грн. [11]

Як видно з рис. 4, протягом даного періоду спо-
стерігається значне переважання суми державних 
запозичень над сумою погашення державного боргу.

Міністерство фінансів оприлюднило Програму 
управління державним боргом на 2016 р., згідно з якою 
загальні виплати за державним боргом, що мають бути 
здійснені в 2016 р. за рахунок коштів держбюджету, 
оцінюються на рівні 234 260,2 млн. грн., з яких 79,8%, 
або 186 845,4 млн. грн. – виплати за внутрішнім боргом 
та 20,2%, або 47 414,8 млн. грн. становлять виплати 
за зовнішнім боргом. У 2016 р. обсяг платежів із пога-
шення державного боргу становить 135 203,9 млн. грн., 
з яких 121 323,7 млн. грн., або 89, 7%, становлять 
зобов`язання за внутрішнім боргом, а 13 880,2 млн. грн.,  
або 10,3%, – зобов`язання за зовнішнім боргом. Обсяг 
платежів з обслуговування державного боргу на 2016 р. 
прогнозується в сумі 99 056,3 млн. грн. [11, с. 2].

Основними джерелами погашення та обслугову-
вання державного боргу можуть бути:

– кошти, передбачені у державному бюджеті на 
погашення та обслуговування державного боргу від-
повідно до Закону про державний бюджет України 
на поточний рік;

– кошти, які надійшли від приватизації держав-
ного майна;

– внутрішні і зовнішні державні запозичення;
– золотовалютні резерви держави тощо [12, c. 569].
Щоб вирішити проблему зростання обсягів дер-

жавного боргу України та подолати спричинені цим 
негативні наслідки, необхідно скоригувати боргову 
політику держави, зменшити обсяги видатків дер-
жавного бюджету, під час залучення коштів вико-
ристовувати їх для розвитку економіки. Важливим є 
також скорочення обсягів дефіциту бюджету.

Висновки. В Україні і надалі прослідковується 
динаміка до зростання державного боргу, як вну-
трішнього, так і зовнішнього, відповідно, зростає 
і навантаження на економіку, адже збільшуються 
видатки на його обслуговування та погашення. Це 
свідчить про недостатньо ефективну боргову полі-
тику держави. Нарощення державного боргу упо-
вільнює розвиток національної економіки. 

Отже, як бачимо, існує потреба у проведенні захо-
дів щодо зменшення державного боргу, його оптимі-
зації. Для того щоб оптимізувати державний борг, 
доцільно забезпечити його реструктуризацію та кон-
центрацію на внутрішні кредитні ресурси й довгостро-
кові позики з фіксованими відсотковими ставками. 
Важливим також є дотримання оптимальних рівнів 
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заборгованості щодо ВВП та використання позик дер-
жави для розвитку національної економіки.
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У статті розглянуто види ефективності в економіці управління земельними ресурсами. Встановлено, що наразі існує пробле-
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В статье рассмотрены виды эффективности в экономике управления земельными ресурсами. Установлено, что в настоящее 

время существует проблема в определении показателей для новых видов эффективности. Определено, что наиболее изучена 
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The types of efficiency in Economics of land resources management are discussed in the article. Nowadays, there is a problem in 
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agement system. A generalizing classification of existing efficient types of land resources management is proposed. Indicators of land 
management efficiency are substantiated.

Keywords: economy management, management system, land management, efficiency, types, land tenure.

Постановка проблеми. В умовах ринкової еконо-
міки управлінська діяльність стосовно використання 
земельних ресурсів впливає на кінцеві результати 
господарського процесу не тільки цілої держави, але 
й кожного окремо взятого підприємства. Динаміч-
ність економічної системи спонукає до постійного 
вдосконалення та адаптації управлінської діяльності 
до умов виробництва, конкурентного середовища, 
потреб споживачів та землекористувачів, земельних 
відносин та ринку землі. 

Управління земельними ресурсами як система 
організації народногосподарського використання 
землі є головною умовою ефективної і прибутко-

вої діяльності не тільки галузей національної еко-
номіки, але й окремих підприємств. Управління 
земельними ресурсами на рівні окремої госпо-
дарської одиниці трансформується в земельний 
менеджмент. Така трансформація визнана світо-
вою спільнотою вчених – управлінців та економіс-
тів. Як і будь-яка діяльність, управління потребує 
всебічної оцінки і визначення рівня ефективності. 
Теоретична розробка ефективності системи управ-
ління земельними ресурсами має певні доробки, але 
потребує узагальнення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові 
роботи стосовно дослідження управління земельними 
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ресурсами проводились вітчизняними та закордон-
ними науковцями. Фундаментальні праці щодо ефек-
тивності системи управління створили Ф.У. Тейлор [1],  
А. Файоль, М.І. Туган-Барановський [2] та ін. Нада-
вали характеристику ефективності управління 
земельними ресурсами А.А. Варламов [3], А.М. Тре-
тяк [4], О.І. Гуторов, О.О. Гуторова [5], І.М. Пес-
чанська [6] та ін. Проте розроблена теоретична база 
потребує вдосконалення, а особливості визначення та 
оцінки – детальнішого дослідження. 

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Створення ефективної системи управ-
ління земельними ресурсами вкладалось у завдання 
держави незалежно від її політичного устрою та еко-
номічного стану. Зміни політико-економічних умов 
держави спонукали до динамічності системи управ-
ління. Ринкові відносини урізноманітнили функ-
ції системи управління, що послугувало базою для 
виникнення різноманітних видів її ефективності. 

Мета статті полягає у дослідженні теоретичних 
питань ефективності управлінської системи в еконо-
міці управління земельними ресурсами. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Управ-
ління земельними ресурсами в сучасних ринкових 
умовах поділяють на три типи: 1) ринковий тип – 
пропозиція і попит на земельні ділянки регулюється 
шляхом прямого або опосередкованого управління; 
2) державний тип – створення та вдосконалення зако-
нодавчої та нормативно-правової бази управління 
земельними ресурсами; 3) змішаний тип – поєднання 
ринкового та державного типів управління земель-
ними ресурсами. Як показує практика, найбільш 
ефективним виявився третій тип (змішаний), який 
поєднує в собі ринкові та державні важелі управ-
ління земельними ресурсами. Існує сукупність фак-
торів, що впливають на ефективність управлінського 
рішення: час та період управління; ступінь розвитку 
законодавства; економічний стан у державі; регіо-
нальні економічні умови; рівень інформаційної бази 
тощо. 

Досліджуючи економічний зміст ефективності 
управління земельними ресурсами, потрібно ура-
ховувати додатково три економічні категорії: час, 
період та інформацію. Управління земельними ресур-
сами як система підпорядковується закону «зростаю-
чих витрат» та закону «спадаючої дохідності». Пер-
ший закон обґрунтовується тим, що для збільшення 
управлінської інформації збільшуються витрати на її 
отримання. Другий закон показує, що до незмінної 
базової сукупності інформації час від часу наклада-
ються витрати на отримання додаткової інформації. 
На дохідність та затратність системи управління, 
яка знаходиться в певному економічному полі дер-
жави, впливають фактори рівня технічного та тех-
нологічного оснащення, освітній рівень фахівців, 
актуальність та достовірність земельної інформації 
кадастру, рівень інфляції тощо. Знаходячись у пев-
ній соціально-економічній системі держави, система 
управління земельними ресурсами використовує пер-
винні та вторинні фактори виробництва. Їх потрібно 
також ураховувати під час визначення ефективності. 

Економіка управління земельними ресурсами 
так само має різні види ефективності. Управління 
земельними ресурсами представляється як система, 
яка пов’язана з інформацією, часом та ресурсами, 
тому поняття ефекту та ефективності мають трохи 
інший характер трактування. Ефект управління – 
це результат управлінських дій. Ефективність управ-
ління – це результативність, яка розраховується 
співвідношенням ефекту управління до витрат на 

управління. У зв’язку з тим, що визначити ефект від 
управління досить складно, О.І. Гуторов та О.О. Гуто-
рова наголошують на тому, що ефективність управ-
ління можна вимірювати за результатами керованих 
об'єктів і процесів (тобто відношенням результату 
до витрат керованого об’єкту) [5]. Ефективність 
управління земельним фондом – це результативність 
управлінської діяльності на землях держави всіх 
форм власності і категорій відносно управлінських 
витрат. Ефективність управління земельними 
ресурсами – це проведення певного обсягу і виду 
управлінських дій (в тому числі земельно-кадастро-
вих) для підвищення якості і ступеня використання 
земельних та інформаційних ресурсів [3]. Ефектив-
ність управління земельними угіддями – це резуль-
тативність управлінських дій щодо систематичного 
використання землі для конкретних господарських 
цілей за природно-історичними ознаками. 

Під час оцінювання ефективності системи управ-
ління земельними ресурсами виділяють такі її види: 
правову, організаційну, технічну, технологічну, еко-
номічну, екологічну, соціальну, інформаційну, гос-
подарську, бюджетну [3; 7]. 

Правова ефективність – це результативність від 
наявності та розвитку законодавчої та нормативно-
правової бази. Її показниками є вдосконалення та 
розвиток правової основи, вирішення земельних спо-
рів тощо. 

Організаційна ефективність ¬– результативність 
від планування, формування та функціонування 
структури органів управління земельними ресурсами 
та процесу управління. Її показниками є кількість 
працівників на 1 га, кількість гектарів на одного 
працівника, відповідність кадрового забезпечення до 
необхідних нормативів тощо. 

Технічна ефективність – результативність від 
забезпеченості органів управління сучасною техні-
кою та приладами праці. Її показниками є: наявність 
комп’ютерної техніки на одного працівника, наяв-
ність приладів на одного працівника тощо.

Технологічна ефективність – результативність 
від використання сучасних технологій на виробни-
цтві: геоінформаційних, інформаційних та інших 
технологій на виробництві та їх інтероперабельність 
з іншими інформаційними та кадастровими систе-
мами. Її показниками є зменшення витрат часу на 
виконання робіт, зменшення кількості залучених 
до операційних дій працівників, збільшення обсягів 
виконуваних робіт, єдність з інформаційними сис-
темами, наявність однієї інформаційної системи на 
всіх рівнях управління тощо.

Економічна ефективність – це результативність 
заходів з управління землями всього земельного 
фонду та за категоріями у вартісному вираженні [3]. 
Її показниками є: збільшення прибутку, зниження 
терміну окупності витрат тощо. А.А. Варламов поді-
ляє економічну ефективність на абсолютну, фак-
тичну та розрахункову. Абсолютна ефективність 
виражається віддачею від управлінського рішення 
(плата за послуги, надання інформації, земельний 
податок). Фактична ефективність визначається з 
одноразових та щорічних витрат на систему управ-
ління земельними ресурсами і корегування на автор-
ський нагляд за корисністю управлінських рішень 
щодо функціонування системи. Розрахункова ефек-
тивність показує кількість та склад витрат, їх окуп-
ність на перспективу з урахуванням нормативних 
показників [3].

Екологічна ефективність – це створені управ-
лінськими діями умови щодо збереження земельних 
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ресурсів, інших елементів навколишнього природ-
ного середовища та їх поліпшення [3]. Її показни-
ками є: покращання ландшафту, зменшення забруд-
нення, зниження антропогенного навантаження на 
оточуюче середовище тощо. А.А. Варламов поділяє 
екологічний ефект на первинний, проміжний і кін-
цевий. Первинний ефект виражається у зменшенні 
негативного впливу на навколишнє середовище і 
поліпшенні його стану та в зниженні обсягу забруд-
нень і концентрації шкідливих речовин в ґрунті і 
воді і повітрі; збільшенні площі придатних до вико-
ристання земель, скороченні рівня шуму тощо. Про-
міжний ефект – це зниження забруднення природ-
ного та антропогенного середовища до мінімально 
допустимих норм. Кінцевий ефект полягає у підви-
щенні тривалості рівня життя населення, зниженні 
захворюваності людей, ефективності суспільного 
виробництва і збільшенні валового національного 
продукту країни [3]. 

Соціальна ефективність – це створення сприят-
ливих умов для поліпшення життєдіяльності насе-
лення, соціального розвитку суспільства, отримува-
них унаслідок прийняття управлінського рішення [3].  
Її показниками є: престиж від володіння земель-
ною ділянкою, зміна соціального статусу власника 
земельної ділянки, покращання умов життя та праці, 
підвищення занятості населення тощо [3]. Соціальна 
ефективність розглядається на загальному (держав-
ному, обласному) та індивідуальному рівнях. На 
загальному рівні вона вимірюється багатогранністю 
суб’єктів земельних відносин, формуванням земель-
них відносин, охороною їх прав. Соціальна ефектив-
ність розглядає землю як об’єкт соціально-еконо-
мічних відносин. Вона підвищує соціальний рівень 
життя населення в цілому держави або області. Соці-
альна ефективність на індивідуальному рівні вира-
жається високим рівнем соціальної захищеності 
конкретного суб'єкта; рівнем надання послуг на спо-
живчому ринку; мінімізацією часу, що витрачається 
споживачами на отримання інформації та послуг; 
високою якістю сервісного обслуговування; рівнодос-
тупністю всіх членів суспільства до землі як основи 
їх діяльності та життя [3].

Інформаційна ефективність – результативність 
від наявності стратегічної та оперативної інформації. 
Її показниками є наявність стратегічної інформації, 
наявність оперативної інформації тощо.

Господарська ефективність – результативність 
від ведення господарської діяльності на землі. Її 
показниками є: підвищення занятості, дохідність 
домінуючих галузей, загальна кількість галузей на 
категорії земель за цільовим призначенням, еконо-
мічне зростання виробництва тощо.

Бюджетна ефективність – результативність від 
плати за землю і системи оподаткування земель. Її 
показниками є: збільшення надходжень від земель-
ного податку до бюджету, збільшення зборів під час 
надання земельно-кадастрової інформації зацікавле-
ним особам тощо. 

Під час проведення різних транзакцій із земель-
ними ділянками, контролю та впровадження сис-
теми штрафів, економії бюджетних коштів, сплати 
податків та орендної плати створюється дохід, який 
надходить до місцевих бюджетів. Постійне зростання 
цього виду доходу є найголовнішим критерієм ефек-
тивності системи управління земельними ресурсами. 
На базі народногосподарського комплексу держави 
розглядають ефективність проекту управління, який 
охоплює державу в цілому, регіони, галузі, органі-
зації, установи та окремі підприємства. Коли існує 

декілька варіантів проектів управління, то вибира-
ють той, який має найбільший інтегральний показ-
ник ефективності з економічної і народногосподар-
ської точок зору (табл. 1). 

Таблиця 1
Напрями критеріїв ефективності системи управління 

земельними ресурсами

№ 
п/п

Напрями критеріїв Поділ

1 Господарська зна-
чимість

1) Державний 
2) Регіональний 
3) Локальний 

2 Пріоритетність 1) Первинний (основний) 
2) Вторинний (допоміжний

3 Метод розрахунку 1) Витратний 
2) Дохідний 
3) Витрати – ефективність 

4 За результатом 1) Ринкові 
2) Фінансові 
3) Зовнішні та екологічні 
4) Виробничі 
5) Регіональні 

Джерело: узагальнено автором на основі [3].

Але під час оцінки проекту управління земель-
ними ресурсами є інститути, які можна виразити 
у вартісних показниках, і ті, що виразити важко. 
Вартісного вираження знаходять кінцеві резуль-
тати виробництва, соціальні та екологічні напрями, 
фінансові показники, інвестиції, кредити та займи. 
Проте деякі соціальні (підвищення соціального ста-
тусу), екологічні (відновлення природних ресурсів), 
політично-правові (зміна форм власності), еконо-
мічні (зміна вартості земельної ділянки) результати 
важко виразити у вартісних показниках.

Управління земельними ресурсами охоплює 
широке коло питань, а земельний менеджмент – 
тільки господарського рівня. Так, на рівні окре-
мого підприємства поряд із загальним менеджмен-
том співіснує і земельний менеджмент. О.І. Гуторов, 
О.О. Гуторова виділяють економічну, організаційну 
та соціальну ефективність системи менеджменту. 
Економічна ефективність менеджменту відобра-
жає економічні результати діяльності організації за 
конкретної системи управління. Організаційна ефек-
тивність менеджменту характеризує якість побудови 
організації, її системи управління, прийняття управ-
лінських рішень, реакцію системи управління на 
стреси, конфлікти, організаційні зміни тощо. Соці-
альна ефективність менеджменту відображає вплив 
менеджменту на процеси формування професійних 
характеристик працівників, у тому числі керівників, 
формування корпоративного духу, відповідного пси-
хологічного клімату в колективі, атмосфери захище-
ності й причетності до цілей організації, перспектив 
розвитку соціальних інституцій тощо [5]. 

І.М. Песчанська поділяє ефективність земельного 
менеджменту на пріоритетні її види: екологічну, 
економічну й соціальну ефективність і загальну – 
технологічну. На її думку ефективність земельного 
менеджменту – це співвідношення отриманої мак-
симальної кількості сільськогосподарської продук-
ції за мінімуму затрат без шкоди для земельних 
ресурсів. Учений уважає, що за трирівневої сис-
теми управління земельними ресурсами доцільно 
використовувати для нижнього та середнього рівнів 
термін «земельний менеджер» (управлінець), а до 
вищого рівня управління – категорію «керівник». 
Керівники повновладні і водночас найбільш відпові-
дальні за діяльність організації. Менеджери (управ-
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лінці) середньої ланки очолюють підрозділи, відділи,  
філії й окремі служби центрального апарату управ-
ління. Менеджери нижньої ланки – це організацій-
ний рівень, що знаходиться безпосередньо над вико-
навцями [6].

А.М. Третяк виділяє такі види ефективності зем-
лекористування: екологічну, економічну, інвести-
ційну і соціальну [4]. Екологічна ефективність – це 
результативність від охорони природи, відтворення 
і раціонального використання природних ресурсів. 
За допомогою землевпорядних заходів впливають 
на довкілля і характер використання землі (еколо-
гічна стабільність території, рекультивація земель, їх 
захист від ерозії, здійснення природо- і землеохорон-
них заходів). Економічна ефективність – результат 
від впливу організації території на організацію вироб-
ництва, і навпаки. Управлінські рішення щодо землев-
порядкування території повинні сприяти створенню 
оптимальних пропорцій виробництва, поліпшенню 
умов господарювання, що прямо позначається на 
результативних показниках діяльності підприємств. 
Причому проекти територіального землеустрою сіль-
ськогосподарських підприємств дають змогу вирішу-
вати питання їх оптимального розміру, розміщення, 
структури виробництва, складу угідь, а проекти вну-
трішньогосподарського землеустрою сприяють раціо-
нальній організації території і різних угідь у конкрет-
ному господарстві, створенню найкращих умов для 
розвитку економіки господарства і неухильного під-
вищення родючості ґрунтів. Інвестиційна ефектив-
ність – це результативність від інвестиційної прива-
бливості землекористування, сукупності інвестицій у 
земельні поліпшення та охорону земель. Соціальна 
ефективність – це результативність від зміцнення 

земельних відносин, стабільності прав землекористу-
вачів і власників землі [4]. 

Висновки. Ефективність в економіці управління 
земельними ресурсами має різні напрями: ефектив-
ність системи управління земельними ресурсами, 
ефективність земельного менеджменту, ефективність 
землекористування та землеустрою. Результатив-
ність управління земельними ресурсами визначається 
різними видами ефективності. Проте залишаються 
майже недослідженими поєднання різних видів ефек-
тивності системи управління земельних ресурсів за 
дво- або трирівневим сполученням. 
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ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

У статті висвітлено значення олійних культур, охарактеризовано сучасний стан виробництва даних культур в Україні та  світі, 
проаналізовано динаміку вітчизняних виробників олійних культур, окреслено напрями подальшого розвитку їх виробництва, зо-
крема з використанням інноваційних технологій.

Ключові слова: олійні культури, виробництво олійних культур, інноваційні технології, інноваційний розвиток.

Гнатенко Е.Ю. ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОИВОДСТВА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
В статье освещено значение масличных культур, представлена характеристика современного состояния производства дан-

ных культур в Украине и мире, проанализирована динамика отечественного производства масличных культур, очерчены направ-
ления дальнейшего развития их производства, в частности с использованием инновационных технологий.

Ключевые слова: масличные культуры, производство масличных культур, инновационные технологии, инновационное раз-
витие.

Gnatenko E.Y. INNOVATION WAYS OF OILSEEDS PRODUCTION DEVELOPMENT
The value of oil seeds is lighted up in the article, description of the modern state of production of these cultures are presented in 

Ukraine and world, the dynamics of domestic production of oilseeds is analyzed, and directions of further development of production of 
oilseeds are outlined, in particular, with the use of innovation technologies.

Keywords: oilseeds, production of oilseeds, innovation technologies, innovation development.

Постановка проблеми. Виробництво олійних 
культур є важливою складовою частиною розвитку 
сільського господарства та економіки в цілому в 

багатьох країнах світу. Саме воно посідає особливе 
місце у забезпеченні населення цінними продуктами 
харчування, тваринництва – поживними кормами 
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та переробної галузі – сировиною. Протягом остан-
ніх п’ятдесяти років виробництво олійних культур у 
світі збільшилось з 37,4 млн. т до 536,56 млн. т, або 
у 14,3 рази за зростання кількості населення Землі в 
2,2 рази. Це пояснюється вигідністю їх вирощування 
порівняно з іншими сільськогосподарськими куль-
турами. В Україні також спостерігається висхідний 
тренд у виробництві олійних культур, обсяги вироб-
ництва яких зросли з 2,57 млн. т до 16,96 млн. т, 
або у 6,6 рази.

Проте під час виробництва олійних культур у 
нашій країні виникає низка проблем економічного 
та виробничого характеру, вирішення яких є необ-
хідною умовою зміцнення конкурентоспроможних 
позицій на міжнародних ринках та забезпечення 
внутрішньої стабільності держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання виробництва та розвитку олійних культур, 
шляхів підвищення ефективності та конкуренто-
спроможності олійних культур привертає увагу бага-
тьох учених, серед яких: Андрійчук В.Г., Васильків-
ський П.С., Губський Б.В., Драган І.В., Маслак О., 
Микитченко О.О., Олійник Т.І., Саблук П.Т., Юрчи-
шин В.В.

Проте умови сьогодення потребують подальших 
досліджень у контексті інноваційних напрямів роз-
витку виробництва олійних культур.

Виклад основного матеріалу дослідження.  
У структурі світового виробництва олійних культур соя 
займає більше половини світового виробництва (58%),  
тоді як ріпак – 13%, соняшник та бавовна – по 8% [4].  
Структура світового виробництва олійних культур 
зображена на рис. 1.

 

Соя
61%

Ріпак
13%

Арахіс
8%

Соняшник
7%

Бавовна
7%

Інші 
4%

Рис. 1. Структура світового виробництва олійних 
культур (2015 р.), %  [7] 

За даними USDA [7], загальний обсяг виробництва 
олійних культур збільшився з 447,231 млн. т у 2010 р. 
до 536,563 млн. т. у 2015 р., що свідчить про зростання 
попиту на олійні продукти та продукти їх переробки. 

На думку Маслака О., зростання чисельності 
населення у світі забезпечує підвищення попиту на 

олійні продукти, оскільки в країнах із низьким рів-
нем доходів населення їх використовують як деше-
вий рослинний білок для харчування людей, а в 
розвинених країнах – це цінна білкова сировина в 
годівлі тварин [3].

Ключовими виробниками олійних культур у світі  
в 2015 р. були США, на частку яких припадає 22,25% 
(117,67 млн. т), Бразилія – 19,44% (102,805 млн. т),  
Аргентина – 11,59% ( 61,31 млн. т) та Китай – 
10,24% (54,14 млн. т); Європейський Союз та Укра-
їна –  6% (31,73 млн. т) та 3,12% (16,5 млн. т) від-
повідно. Якщо розглядати виробництво олійних 
культур за видами продукції, то істотні обсяги вироб-
ництва сої припадають на США – 33,85% (108,35 
млн. т), Бразилію – 31,24% (100 млн. т) та Арген-
тину – 17,81% (57 млн. т). Практично весь обсяг 
виробництва ріпаку припадає на Європейський Союз 
(31,91% – 21,5 млн. т), Канаду (25,47% – 17,2 млн. т)  
та Китай ( 20,88% – 14,1 млн. т). Лідерами з вироб-
ництва соняшнику є Україна – 27,74% (11 млн. т), 
Росія – 23,71% (9,4 млн. т), ЄС – 15,55% ( 7,75 млн. т),  
Аргентина – 7,06% та США – 3,33%. Лідери обсягів 
виробництва олійних культур у кількісному еквіва-
ленті зображені в табл. 1.

Виробництво олійних культур займає одну з ліди-
руючих позицій у структурі виробництва продукції 
рослинництва та й загалом усього сільськогосподар-
ського виробництва в Україні. У структурі валової 
продукції сільського господарства на дані культури 
в середньому припадає до 35% від загального обсягу 
виробництва в усіх категоріях господарств. Осно-
вними олійними культурами, що виробляються в 
Україні, є соняшник, ріпак та соя.

Вже багато років виробництво олійних культур 
в Україні зорієнтовано переважно на соняшнику як 
основну сировину для промислового виробництва [6]. 
Майже чверть усього виробництва соняшнику в світі –  
це частка України. У 2015 р. Україна підтвердила 
своє лідерство у виробництві цієї культури (11 млн. т)  
і соняшникової олії (4,3–4,5 млн. т) [1].

Соняшник залишається однією з найприбуткові-
ших культур в Україні з найвищим рівнем рентабель-
ності серед інших сільськогосподарських культур. При 
цьому рівень рентабельності в 2015 р. виріс у 2,2 рази  
порівняно з минулим роком (із 36,5% у 2014 р. до 
80,3% у 2015 р.). Найбільші площі посів соняш-
нику в 2015 р. були зосередженні в Кіровоградській 
(547,8 тис. га), Дніпропетровській (536,3 тис. га), Запо-
різькій (536,1 тис. га), Миколаївській (475,6 тис. га),  
Одеській (418 тис. га) та Харківській (402,8 тис. га) 
областях. 

Проте останніми роками в багатьох країнах, у тому 
числі й Україні, спостерігається підвищена увага до 
такої олійно-білкової культури, як ріпак. Необхід-

Таблиця 1
Виробники олійних культур у 2015 р., млн. т

Олійні культури Соя Соняшник Ріпак

Країна Виробництво Країна Виробництво Країна Виробництво Країна Виробництво 

США 117,67 млн. т США 108,35 млн. т Україна 11 млн. т ЄС 21,55 млн. т

Бразилія 102,80 млн. т Бразилія 100 млн. т Росія 9,4 млн. т Канада 17,2 млн. т

Аргентина 61,31 млн. т Аргентина 57 млн. т ЄС 7,75 млн. т Китай 14,1 млн. т

Насіння бавовни Копра Арахіс Плоди олійної пальми

Країна Виробництво Країна Виробництво Країна Виробництво Країна Виробництво 

Індія 12,1 млн. т Філіппіни 2,3 млн. т Китай 16,7 млн. т Індонезія 8,7 млн. т

Китай 9,54 млн. т Індонезія 1,6 млн. т Індія 4,7 млн. т Малайзія 5,15 млн. т

США 3,795 млн. т Індія 0,75 млн. т США 2,8 млн. т Нігерія 0,73 млн. т

Джерело: розроблено автором за даними [8].
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ність збільшення питомої ваги ріпаку в структурі 
виробництва олієсировини зумовлюється зростанням 
попиту на ріпакову олію не тільки з точки зору задо-
волення продовольчих потреб, а насамперед високих 
темпів росту її використання для виробництва біо-
палива [2]. Ріпак – друга в Україні олійна культура 
за площею посіву і валовим виробництвом. Україна 
має великі потенціальні можливості щодо виробни-
цтва та переробки ріпаку. У 2015 р. було зафіксо-
ване збільшення рентабельності ріпаку у 1,5 рази 
порівняно з попереднім роком (із 29,2% у 2014 р. 
до 44,0% у 2015 р.). За підсумками 2015 р. осно-
вні посівні площі ріпаку були зосередженні у Хмель-
ницькій (68,2 тис. га), Вінницькій (67,2 тис. га), 
Одеській (65,3 тис. га), Тернопільській ( 53,2 тис. га) 
та Львівській (52,7 тис. га) областях. 

Ще однією важливою культурою в структурі 
виробництва олійних культур в Україні є соя. За 
останні десять років в Україні значною мірою виріс 
інтерес до цієї культури. Соя – високоприбуткова 
стратегічна культура, яка позитивно впливає на 
родючість ґрунту (збагачує ґрунт азотом). 

Процес виробництва сої впливає на стабіліза-
цію землеробства, підвищення урожайності, лікві-
дує дефіцит білка у раціоні тварин та позитивним 
чином впливає на економіку сільськогосподарських 
господарств у цілому [5]. Україна за обсягами вироб-
ництва сої посідає перше місце в Європі, та дев’яте 
місце у світі. У 2015 р. основні площі посів в Україні 
зосереджені в Хмельницькій (497,3 тис. га), Полтав-
ській (475 тис. га), Київській (351,6 тис. га), Хер-
сонській (323 тис. га), Вінницькій (290,7 тис. га) та 
Кіровоградській (290,3 тис. га) областях. 

У загальній структурі посівних площ України в 2015 
р. олійні культури становили 30%, що на 5% більше, 
ніж у 2010 р., з яких соняшник – 19% (на 3% більше), 
ріпак – 2,54% (на 1% менше), соя – 8% (на 4% більше).

Як бачимо з табл. 2, посівні площі соняшнику в 
Україні зросли з 4 572,5 тис. га у 2010 р. до 5 104,6 тис. га  
у 2015 р., або на 111,6%, валовий збір зріс на 4 409 тис. т,  
або на 165,1% та досяг рекордної позначки 11 млн. 
181 тис. т. 

Посівні площі сої за останні п’ять років збільши-
лись у два рази. Так, у 2010 р. посівні площі стано-
вили 1 076 тис. га, а в 2015 р. – 2 158,1 тис. га, що 
й пояснює збільшення на 200,5%. Виробництво ж 

зросло в 2,3 рази, з 1 680,2 тис. т до 3 930,6 тис. т . 
Рівень урожайності зазнав незначного збільшення з 
16,2 ц/га в 2010 р. до 18,4 ц/га в 2015 р., однак із 2011 
по 2014 р. середній рівень урожайності був 20 ц/га.  
Це свідчить про те, що значні обсяги виробництва сої 
зросли лише за рахунок збільшення посівних площ, 
а не за рахунок підвищення врожайності.

Посівна площа ріпаку в 2015 р зменшилась порів-
няно з 2010 р. з 907,4 тис. га до 682,4 тис. га. Проте 
валове виробництво при цьому зросло з 1 469,7 тис. 
т до 1 737,6 тис. т завдяки збільшенню врожайності 
(з 17 ц/га в 2010 р. до 25,9 ц/га в 2015 р.).

Підвищення рівня урожайності олійних культур 

Зменшення витрат в розрахунку на 1 га посіву 

Зменшення собівартості 1 ц олійних культур 

Збільшення прибутку на 1 ц продукції та на 1 га посівів 

Підвищення рівня рентабельності 
 

Рис. 2. Алгоритм ефективності підвищення 
урожайності олійних культур

Джерело: розроблено автором

Враховуючи дані, які наведені в табл. 2, можна 
стверджувати, що вітчизняні виробники олійних 
культур збільшують обсяги виробництва переважно 
за рахунок розширення посівних площ, не приділя-
ючи значної уваги процесу підвищення їх урожай-
ності (рис. 2). Цього можна досягти за рахунок:

•	 використання	 нових	 сортів,	 які	 забезпечують	
підвищення продуктивності та якості продукції;

•	 застосування	 органічних	 та	 мінеральних	
добрив, ефективних засобів захисту рослин;

•	 реструктуризації	 та	 оновлення	 матеріально-
технічної бази олійно-жирового підкомплексу;

•	 впровадження	інноваційних	енергозберігаючих	
та інтенсивних технологій виробництва, які вклю-
чають досягнення науки та досвід передових госпо-
дарств.

Таблиця 2
Динаміка площі, врожайності та валового збору олійних культур в Україні

Культури 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2015 р., % 
до 2010р.

Посівні площі, тис га

Олійні культури, всього 6744,9 6859,4 7353 7554,8 8082,4 8074,3 119,7

Соняшник 4572,5 4739,2 5194,1 5051,3 5256,5 5104,6 111,6

Соя 1076 1134,2 1476,4 1369,8 1805,8 2158,1 200,5

Ріпак 907,4 870,6 566 1017,4 881,6 682,4 75,2

Виробництво, тис т

Олійні культури, всього 10033 12453,9 12077,1 16232,2 16334,2 16961,5 169,1

Соняшник 6771,5 8670,5 8387,1 11050,5 10133,8 11181,1 165,1

Соя 1680,2 2264,4 2410,2 2774,2 3881,9 3930,6 233,9

Ріпак 1469,7 1437,4 1204,4 2351,7 2198 1737,6 118,2

Врожайність, ц/га

Олійні культури, всього 15,2 18,4 16,9 21,6 20,4 21,0 138,1

Соняшник 15,0 18,4 16,5 21,7 19,4 21,6 144,0

Соя 16,2 20,4 17,1 20,5 21,6 18,4 113,5

Ріпак 17 17,3 22 23,6 25,4 25,9 152,3

Джерело: розроблено автором за даними [8].
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На нашу думку, пріоритетним завданням подаль-

шого ефективного розвитку виробництва олійних 
культур в Україні має бути інноваційне забезпечення 
виробництва, що представляє собою сучасний комп-
лекс взаємопов’язаних та послідовних дій, спрямова-
них на отримання високого врожаю, з урахуванням 
біологічних особливостей, оптимізації виробничих 
процесів та ефективного використання виробничих 
ресурсів, у тому числі оптимального використання 
земельних площ. Система точного землеробства з 
використанням аерофотозйомки, 3D-технологій рекон-
струкції земельних площ, інноваційних платформ для 
аналізу ґрунту та відбору ґрунтових проб та викорис-
танням «хмарних» технологій інфраструктури даних, 
які дають доступ до інформації в реальному часі, дасть 
змогу використовувати земельні ресурси з максималь-
ною ефективністю та високою точністю.  Точне земле-
робство в Україні розвивається дуже повільно порів-
няно зі світовим досвідом, оскільки дані технології є 
досить дорогими, тому передусім вони застосовуються 
великими агрохолдингами, які мають достатні кошти 
на їх придбання. Ці технології дають можливість їм 
не тільки отримувати високі врожаї, а й значно опти-
мізувати затрати праці.

До інноваційних напрямів розвитку можна також 
віднести: формування та ефективне використання 
різноманіття генетичних ресурсів олійних культур; 
розвиток селекції сортів та гібридів олійних куль-
тур; розробку та впровадження інноваційно-інвести-
ційних проектів щодо модернізації обладнання.

Висновки. На основі вищевикладеного можна 
стверджувати, що виробництво олійних культур було 
і залишається одним із основних стратегічних напря-
мів діяльності як у світовому сільському господар-
стві, так і в Україні. 

Ключовим чинником розвитку та вдоскона-
лення даної галузі в Україні є інновації та нау-

коємні технології. До сучасних інноваційних 
технологій, які використовуються у виробництві 
олійних культур, можна віднести досягнення в 
біотехнологіях та системі точного землеробства. Їх 
комплексне застосування на кожній стадії вироб-
ництва з повноцінною державною підтримкою та 
залученням інвестицій є ключовим фактором роз-
витку галузі та підвищення ефективності вироб-
ництва олійних культур.
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Постановка проблеми. Реалізація державних про-
грам та стратегічних імперативів розвитку аграрного 
сектора економіки України вимагає розробки таких 
галузевих моделей, які в змозі забезпечити сталість 
виробництва конкурентоспроможної продукції, збе-
реження сільських територій, а також ефективну 
взаємодію сільгосптоваровиробників різних орга-
нізаційно-правових форм і розмірів у процесі ство-
рення додаткової вартості. У проекті Стратегії роз-
витку сільськогосподарського виробництва в Україні 
на період до 2025 р., розробленої науковцями НААН 
України, формування аграрного устрою в Україні на 
засадах сталого розвитку сільських територій вбача-
ється, зокрема, шляхом інтеграційної багатоуклад-
ності (п. 1.2.4), одним із механізмів якої є виробнича 
контрактація. Зважаючи на це, узагальнення досвіду 
розвитку виробничої контрактації є однією з акту-
альних проблем агроекономічної науки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Проблема контрактації не є новою в аграрній еконо-
міці. Так, лише за даними Google-академії нарахо-
вується понад 300 тис. англомовних праць. На най-
більшу увагу заслуговують дослідження Г. Ванга, 
С. Варда, М. Гарріса, Р. Гента, М. Дельгадо, Ч. Ітона, 
А. Шепгерда, Дж. Макдоналда, Д. Массея, Е. Рег-
бера, Е. Роя, С. Сетбунсарнга, Ж. Тіроля, О. Уільям-
сона тощо. Із проголошенням незалежності України 
та переходом її до ринкових умов питання виробни-
чої контрактації в аграрному секторі економіки зали-
шається поза увагою вчених-економістів, носить при 
цьому здебільшого суто постановочний декларатив-
ний характер, представлений у працях М. Кропивка, 
О. Мороз, В. Семцова, Н. Скопенко, або ж досліджу-
ється правниками з позицій юридичного тлумачення 
та окремих аспектів укладання угод контрактації й 
розгляду спорів.

Мета статті полягає в узагальненні світового 
досвіду виробничої контрактації в аграрному секторі 
економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Контр-
актація як форма вертикальних обмежень в аграр-
ному секторі економіки своїм корінням походить до 
феодального способу виробництва та епохи розквіту 
«шовкового шляху». У цей час контрактація здійсню-
валася в своїх архаїчних формах, а першим об’єктом 
договорів контрактації вважається бавовна в Серед-
ній Азії та виробництво шовку в Китаї. Із розвитком 
мануфактурного виробництва контрактація викону-
вала роль міжгосподарських відносин для забезпе-
чення глибшого поділу праці. У більш класичному 
розумінні виробнича контрактація виникла в 1885 р. 
в японській колонії на Тайвані, де контрактувалося 
виробництво цукру [1, с. 4]. Дещо раніше зародилася 
й ринкова контрактація у формі форвардних заку-
півель сільгосппродукції в Західній Європі та Росій-
ській імперії. Зокрема, перший форвардний контракт, 
за свідченням Дж. Баркера, було датовано 1878 р.

Як свідчать дослідження С. Сетбунсарнга [2], 
динаміка контрактації має циклічний характер і 
залежить від еволюції розвитку аграрних ринків 
(рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка контрактації залежно від фази 
розвитку аграрного ринку

Джерело: розроблено автором на основі [2, с. 3].
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Так, із розвитком товарних відносин в аграр-

ному секторі економіки ринок реальних продуктів 
не є перенасиченим, розподіл здійснюється в умовах 
досконалої конкуренції за прямими каналами. Стра-
тегії товарної диференціації та розширення границь 
ефекту масштабу за поглиблення суспільного поділу 
й спеціалізації праці призводять до поступової моно-
полізації ринків, формування вхідних та вихідних 
ринкових бар’єрів, невизначеності і ризикованості, 
що в підсумку обумовлює значне зростання трансак-
ційних витрат, для мінімізації яких змушує створю-
вати інтегровані товарні ланцюги.

В європейських країнах зародження виробничої 
контрактації відбулося в молочному скотарстві у 
Данії в ХІХ ст., коли створювалися класичні моло-
чарські кооперативи. Згодом виробнича контракта-
ція розповсюдилася на скандинавські та інші країни 
Європи. За дослідженнями П. Богетофта та Г. Олі-
сена, досвід датської молочарської контрактації 
дав змогу сформувати 10 визначальних її принци-
пів, які стали класичними при укладенні угод. Ці 
десять принципів згруповані в три групи залежно 
від сутності і природи їхнього походження: коорди-
нація (3), мотивація (5) та трансакційні витрати (2). 
До координаційних принципів належать координа-
ція виробництва, балансування переваг і недоліків 
децентралізації, а також мінімізація витрат від рин-
кової невизначеності та ризиків. Мотивація вклю-
чає в себе зниження витрат від післяконтрактного 
та передконтрактного опортунізму, збереження коо-
перації, стимули довгострокової співпраці, балансу-
вання переваг і недоліків від можливості перегляду 
суттєвих умов контракту. Трансакційні принципи 
поєднують у собі зниження прямих витрат на контр-
актацію та застосування прямих «прозорих» контр-
актів [3, с. 189].

Глобалізаційні процеси, які активізувалися після 
Другої світової війни, істотно пришвидшили розви-
ток виробничої контрактації в аграрних секторах 
економік як провідних країн світу, так і тих, що роз-
виваються. На жаль, відсутність консолідованої ста-
тистики контрактації в переважній більшості країн 
ускладнює її емпіричний аналіз, а оцінки масштабів 
реалізації контрактних угод носять переважно оцін-
ний експертний характер. 

Дослідження М. Проуза свідчать, що в 2005–2006 рр.  
біля 15% всієї валової продукції сільського гос-
подарства країн, що розвиваються, виробля-
лося по угодах виробничої контрактації [4, с. 13]. 
Спільна аграрна політика ЄС також заохочує фер-
мерів до укладання контрактних угод. Так, в Іспа-

нії стрімке зростання контрактних угод відбулося 
в 1986–1989 рр., коли середньорічний темп при-
росту кількості залучених до виробничої контракта-
ції фермерів становив 65,8% [1, с. 47]. У Німеччині  
з 1993 р. і понині контрактується, за різними оцін-
ками, біля 6–9% валового виробництва, у т.ч. понад 
40% цукру та понад 38% продукції скотарства й пта-
хівництва [4, с. 13]. 

За даними Й. Свіннена та М. Мертенса, у 2005–
2007 рр. найбільшу питому вагу за кількістю під-
приємств, що задіяні у виробничій контрактації, 
мають в Європейському Союзі Чехія, Словаччина та 
Угорщина, де середні значення коливаються в межах 
60–85%. Зокрема, у Чехії біля 46% індивідуальних 
та 96% корпоративних фермерів реалізують свою 
продукцію за контрактними домовленостями, у тому 
числі продукцію рослинництва – 37% і 79% госпо-
дарств, продукцію тваринництва – 13% і 73 % фер-
мерів відповідно (табл. 1). 

Названі вчені також стверджують, що глобалі-
зація та приватизація в пострадянських країнах у 
1997–2003 рр. сприяла суттєвому зростанню угод 
вертикальної координації. Так, в Україні, Грузії, 
Вірменії, Молдові та Російській Федерації за дослі-
джуваний період питома вага заготівельних підпри-
ємств-контракторів зросла з 25% до 75 % [5, с. 93].

У багатьох країнах, особливо в Латинській Америці, 
Африці, Азії, виробнича контрактація почала активно 
розвиватися з приходом в аграрний сектор країн  
транснаціональних корпорацій у 50-ті роки ХХ ст. 

Дані Конференції ООН із торгівлі та розвитку 
(UNCTAD) свідчать, що наразі виробнича контрак-
тація в аграрному секторі більше 110 країн, що роз-
виваються, і країн із перехідною економікою знахо-
диться під контролем ТНК, які в цілому позитивно 
впливають на інвестиційну привабливість галузі. 
Зокрема, у Бразилії в 2009 р. за контрактами ТНК 
вироблялося понад 70% продукції птахівництва та 
більше 30% сої; у В’єтнамі – понад 90% молока та 
бавовни, 50% чаю, 40% рису; у Кенії – більше ніж 
60% цукру та чаю; у Мозамбіку та Замбії – 100% 
бавовни, перцю, паприки тощо [6]. 

Швейцарська компанія Nestle в 2008 р. мала 
контракти на виробництво і пряме постачання сіль-
ськогосподарських продуктів більше ніж із 600 тис. 
фермерів у 80 країнах світу; лише у Пакистані забез-
печувала контрактацію молока у 140 тис. фермерів 
з площі понад 100 тис. км2. Продуктова корпора-
ція Olam із Сінгапуру, яка спеціалізується на вироб-
ництві горіхів кеш’ю, цукру, кави, какао, спецій та 
бавовни, має мережу контрактації у 60 країнах, де 

Таблиця 1
Питома вага фермерських господарств окремих країн Європи, які реалізують свою продукцію  

за виробничими контрактами, % [5, с. 93]

Вид продукції Країни

Чехія Словаччина Угорщина Болгарія

Індивідуальні фермери
Продукція рослинництва 37 29 8 5

Продукція тваринництва 13 4 10 3

Живі тварини 7 6 в/д в/д

Уся продукція с.-г. 46 35 17 7

Корпоративні фермери
Продукція рослинництва 79 82 86 42

Продукція тваринництва 73 83 59 23

Живі тварини 49 77 в/д в/д

Уся продукція с.-г. 96 98 94 43

Умовні позначення: в/д – відсутні дані.
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залучено понад 200 тис. приватних сільгосптоваро-
виробників. Один зі світових лідерів на ринку про-
дуктів харчування та побутової хімії британська і 
нідерландська компанія Unilever контрактує вироб-
ництво сировини у понад 100 тис. фермерів і при-
ватних виробників по всьому світу, забезпечує понад 
60% місткості ринку в країнах, що розвиваються. 
Іншій контрактант, друга за величиною в світі бро-
варна компанія SUB Miller (Великобританія), має 
програми виробничої контрактації пивоварного 
ячменю і хмелю із 17 тис. дрібними фермерами в 
Індії, ПАР, Уганді, Танзанії та Замбії, щороку збіль-
шуючи їхню кількість майже вдвічі. 

Поряд із продуктовими ТНК іншими великими 
контрактантами виступають торговельні мережі 
супермаркетів на кшталт Wal-Mart (США), Carrefour 
(Франція), Tesco (Великобританія) тощо [6].

У теорії та практиці контрактації в США вио-
кремлюють виробничу ринкову контрактацію. 
Виробнича контрактація як форма вертикальної 
координації на ринку почала розвиватися у США на 
початку ХХ ст. на бананових плантаціях. У 20–30-х 
роках ХХ ст. виробнича контрактація поширилася 
на галузь овочівництва на півночі США. Бурхли-
вий розвиток контрактації почався у 1945–1950 рр.,  
коли урядом були запроваджені програми під-
тримки фермерських цін та жорсткого регулювання 
ринку шляхом державних закупівель та інтервен-
цій, особливо це стосувалося зерна та бавовни, дещо 
згодом – виробництва м’яса свиней, курячого брой-
лерних порід та яєць. 

Наведені на рис. 2 дані свідчать, що динаміка 
питомої ваги контрактованої продукції сільського 
господарства істотно залежить від урядових ініціа-
тив і програм. 
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Рис. 2. Частка сільськогосподарської продукції, 
реалізована за договорами  
виробничої контрактації, %

Джерело: розраховано автором за даними Національної 
сільськогосподарської статистичної служби Міністер-
ства сільського господарства США.

За даними Г. Роя, протягом 1960-х – на початку 
1970-х років уряд США відігравав роль найбільшого 
контрактора у зв’язку з дією програм контролю 
над посівними площами, підтримки цін та гаран-
тування виплат виробникам кукурудзи, пшениці, 
бавовни, рису тощо, тим самим забезпечуючи біля 
половини всіх доходів фермерів [7]. У 1973 р. через 
різке зростання попиту на зерно урядові обмеження 
щодо обсягів його виробництва були зняті, що зна-
чно знизило кількість виробничих контрактів. Однак 
імовірність кризи перевиробництва 1976 р. призвела 
до відновлення виробничої контрактації, але зі змі-
ною акценту на більшу участь великих корпорацій 

у цьому процесі. Наразі виробничими контрактами 
охоплено 16,1% продукції тваринництва, де пріори-
тет регулювання спрямовано на реалізацію питного 
молока, а також відгодівлю чи дорощування свиней, 
ВРХ і птиці. Серед продукції рослинництва контрак-
тується виробництво швидкопсувних продуктів ово-
чівництва, садівництва тощо. 

Поряд із виробничою контрактацією широкого 
розповсюдження в аграрному секторі США набула 
і ринкова (біржова) контрактація, яка де-факто 
об’єднує форвардні, ф’ючерсні та спотові угоди. Ста-
тистичні дані переконливо свідчать, що понад 50% 
рослинницької та біля чверті тваринницької продук-
ції в США загалом контрактується (рис. 3). 
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Рис. 3. Частка сільськогосподарської продукції, 
реалізована за договорами контрактації 

(виробничої та ринкової), %
Джерело: розраховано автором за даними [8, c. 4] та 
Служби управління сільськогосподарськими ресурсами 
Міністерства сільського господарства США.

Ринковими і виробничими контрактами у 2013 р.  
було охоплено 84% продукції птахівництва, 74% про-
дукції свинарства, 47% – молока, 50% фруктів,  
ягід і горіхів, 46% бавовни, 29% овочів і баштан-
них культур тощо. При цьому питома вага ферм, 
що мали контракти за названими видами продук-
ції, коливається в межах 88–100%, а в середньому 
по сільському господарству становить 69% від їх 
загальної кількості [8, c. 3].

Активну позицію у стимулюванні розвитку вироб-
ничої контрактації в аграрному секторі економіки 
займають як міжнародні інституції, так і неурядові 
громадські організації, наукові й освітні установи в 
різних країнах.

Серед міжнародних інституцій слід відзначити 
просвітницьку діяльність Освітнього центру контр-
актації в сільському господарстві ФАО ООН, де 
створено цифровий депозитарій документації щодо 
результатів досліджень контрактації в різних краї-
нах, що розвиваються, а також надається консульта-
тивна допомога фермерам щодо укладання договорів 
контрактації.

Фінансові аспекти щодо підтримки проектів 
сільськогосподарської контрактації в країнах, 
що розвиваються, реалізуються через Міжнарод-
ний фонд сільськогосподарського розвитку (IFAD) 
ООН. Станом на початок 2014 р. МФСР ООН надав 
5,4 млрд. дол. США для реалізації 241 проекту 
розвитку сільськогосподарського виробництва та 
подолання бідності на селі на базі контрактації. 
Так, за 2003–2013 рр. в Єгипті надавалась допо-
мога молодим фермерам, які працюють на площі 
до 2 га, у налагодженні контрактних зв’язків, під-
вищенні ефективності господарювання. Загальна 



63ауковий вісник Херсонського державного університетуН
вартість проекту становила 55 млн. дол. США, 
рівень охоплення – 36 180 сільських домогоспо-
дарств. У результаті проекту угоди контрактації 
були укладені із 56 компаніями, найбільша серед 
яких (Heinz) закуповує помідори у 300 фермерів. 
Також у рамках системи GlobalGAP Fairtrade’s 
FLO-Cert було проведено сертифікацію на вирощу-
вання сільгоспкультур із п’ятьма кооперативами, 
які об’єднують 1 192 дрібних фермерів. У Молдові 
протягом 2011–2016 рр. реалізується проект щодо 
розвитку агропромислового комплексу і фінансо-
вої підтримки налагодження міжгосподарських 
зв’язків загальною вартістю 40 млн. дол. США, 
результатом чого є розвиток виробничої контрак-
тації в овочівництві, тваринництві [9].

Юридичну підтримку розвитку контрактації 
надає Міжнародний інститут з уніфікації приватного 
права (UNIDROIT), членами якого є 23 країни світу. 

Висновки. Таким чином, світовий досвід пере-
конливо свідчить, що контрактація в аграрному сек-
торі є ринковою й ефективною формою квазіінтегра-
ції, дієвим механізмом регулювання міжгалузевих 
економічних відносин. Ґенеза контрактації носить 
об’єктивний характер, а її розвиток підтримується 
міжнародними інституціями, успішно провадиться 
ТНК, і вона становить базу для аграрного розвитку 
країн світу. 

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Rehber E. Contract Farming: Theory And Practice / E. Rehber. – 

Hyderabad: The Icfai University Press, 2007. – 181 p.
2. Setboonsarng S. Global Partnership in Poverty Reduction: 

Contract Farming and Regional Cooperation: [ADBI Discussion 
Paper, No. 89] / S. Setboonsarng. – Tokyo: Asian Development 
Bank Institute, 2008. – 22 p.

3. Bogetoft P. Ten Rules of Thumb in Contract Design: Lesson from 
Danish Agriculture / P. Bogetoft, H. B. Olesen // European Review 
of Agricultural Economics, 2002. – Vol. 29. – № 2. – Р.185–204.

4. Prowse M. Contract Farming in Developing Countries – A Review /  
M. Prowse. – Saint-Hilaire-le-Châtel: L'imprimerie de Montligeon, 
2012. – 98 p.

5. Swinnen J. Globalization, privatization, and vertical coordination 
in food value chains in developing and transition countries / 
J. Swinnen, M. Maertens // Agricultural Economics, 2007. – Vol. 37. –  
№ 1. – Р 89–102.

6. World Investment Report 2009: Transnational Corporations, 
Agricultural Production and Development. – Geneva, United 
Nations Publications, 2009. – 314 p.

7. Roy E.P. Contract Farming and Economic Integration / E.P. Roy. – 
Danville: Interstate Printers & Publishers, 1972. – 661 p. 

8. MacDonald J. M. Trends in Agricultural Contracts / J. M. MacDonald //  
Choises. – 2015. – № 30(3). – P. 1–6.

9. Контрактация сельхозпродукции и участие в ее производстве 
мелких сельхозпроизводителей: уроки, извлеченные из опыта 
работы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.
ebrd.com/documents/comms-and-bis/pdf-law-in-transition-2015-
russian-contract-farming.pdf.

УДК 342.25

Злобина О.В.
аспірант кафедри економіки 

та управління національним господарством
Одеського національного економічного університету

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  
ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОЇ ДЕРЖАВИ

 Статтю присвячено дослідженню проблеми економічного розвитку територіальних громад в умовах децентралізації як за-
поруки ефективної держави. Розглянуто шляхи вдосконалення територіальної організації місцевого самоврядування в умовах 
децентралізації з огляду розподілу повноважень між гілками влади та формування фінансово самостійних територіальних гро-
мад. Запропоновано основні заходи з формування економічного потенціалу на місцях, зокрема у містах, як складової частини 
економічного потенціалу держави. 
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Статья посвящена исследованию проблемы экономического развития территориальных общин в условиях децентра-

лизации как залога эффективного государства. Рассмотрены пути совершенствования территориальной организации 
местного самоуправления в условиях децентрализации с учетом распределения полномочий между ветвями власти и 
формирования финансово самостоятельных территориальных общин. Предложены основные меры по формированию 
экономического потенциала на местах, в частности в городах, как составляющей экономического потенциала государ-
ства.
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as the guarantee of effective state. The ways of improvement of territorial organization of local self-government are considered in terms 
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Постановка проблеми. Як наголошують науковці, 
існуюча в державі система територіальної органі-
зації влади є неефективною і може призвести до 
непередбачуваних соціально-економічних і політич-
них наслідків [1, с. 3]. Сьогодні серед актуальних 
питань, які постають перед органами місцевого само-
врядування в управлінні економічним розвитком 
територіальних громад в умовах децентралізації, 
залишається питання створення економічно силь-
них громад, пошук внутрішніх ресурсів на потреби 
місцевого розвитку; впровадження дієвих стимулів 
та важелів, зорієнтованих на стимулювання еконо-
мічного зростання громад; залучення громадян до 
вирішення актуальних питань місцевого розвитку; 
підвищення самосвідомості громадян і конкуренто-
спроможності місцевої економіки, якості та рівня 
життя мешканців громади. Зокрема, це питання 
працевлаштування, отримання медичної та соціаль-
ної допомоги, якісного навчання та виховання дітей 
і молоді – всього, що стосується їх благополуччя та 
соціалізації. Вирішенням цих питань, відмічають 
дослідники, опікуються органи місцевого самовряду-
вання [2, c.7].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі 
аспекти економічного розвитку територіальних гро-
мад знайшли своє відображення у дослідженнях бага-
тьох вітчизняних та зарубіжних учених, серед них: 
Я.Ф. Жовнірчик [1], Ю.Б. Бобровська, І.В. Шумік 
[2], Н.В. Ільченко та ін. Водночас питання ефектив-
ного економічного розвитку територіальних громад в 
Україні залишається недостатньо вивченим та потре-
бує подальшої уваги.

Мета статті полягає у дослідженні та пошуку 
шляхів удосконалення територіальної організації 
місцевого самоврядування в соціально-економічній 
системі суспільства з огляду розподілу повноважень 
та формування фінансово самостійних територіаль-
них громад.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьо-
годні в Україні проводиться важлива і відповідальна 
робота відносно реалізації Закону «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» [3]. В основі 
активних дій – гасло: використання потенціалу 
саморозвитку муніципальних утворень буде сприяти 
підвищенню економічної активності населення та 
органів місцевої влади.

Закон України «Про добровільне об’єднання тери-
торіальних громад» планували впровадити в чотири 
етапи [4]:

1. Затвердження методики формування терито-
ріальних громад, яка стала основою для складання 
перспективних планів формування дієздатних гро-
мад. 

2. Розробка перспективних планів на рівні облдер-
жадміністрацій.

3. Об'єднання територіальних громад відповідно 
до перспективних планів.

4. Формування органів місцевого самоврядування 
об'єднаних територіальних громад і проведення там 
перших місцевих виборів.

Взятий за основу принцип добровільності визна-
ний найбільш продуктивним, коли місцеві жителі 
конкретних населених пунктів повинні самостійно 
вирішити, з якими селами або селищами вони 
хочуть об'єднуватися. Але існує ще багато невиріше-
них питань, зокрема розрахунок економічної вигоди 
об'єднання. 

Подальший розвиток системи місцевого само-
врядування та територіальної організації влади в 
Україні, як відмічають науковці, залежить від того, 

наскільки якісно будуть розроблені та реалізовані 
перспективні плани щодо об’єднання територіаль-
них громад [5]. Для реалізації такого плану визнача-
ються майбутні центри територіальних громад. 

1 квітня 2014 р. урядом була схвалена Концепція 
реформування місцевого самоврядування та територі-
альної організації влади в Україні (далі – Концепція) [6]  
та затверджено План заходів з її реалізації [7].

Згідно з Планом, на першому етапі формування 
територіальної громади необхідно визначити адмін-
центр, тобто населений пункт, який, як правило, 
розташований найближче до географічного центру 
і має найбільш розвинену інфраструктуру. Такими 
центрами насамперед є міста обласного значення та 
районні центри.

На другому етапі плану необхідно визначити зону 
доступності населених пунктів до адміністративного 
центру, щоб визначати, наскільки високою буде дієз-
датність територіальної громади. Передбачається, 
якщо в зоні доступності потенційного адміністра-
тивного центру дієздатної територіальної громади є 
місто, село чи селище, яке також має в своєму роз-
порядженні фінансові, інфраструктурні можливості, 
то це місто в перспективі може бути центром окремої 
територіальної громади.

На заключному етапі треба визначити адміністра-
тивний центр із населених пунктів, які розташовані 
за межами зони доступності. 

Створення дієздатних територіальних громад, 
які в результаті добровільного об'єднання будуть 
здатні самостійно або через відповідні органи місце-
вого самоврядування забезпечити належний рівень 
надання послуг, зокрема у сфері освіти, культури, 
охорони здоров'я, соціального захисту, житлово-
комунального господарства, буде сприяти економіч-
ному розвитку регіону. З одного боку, кожен регіон 
займає певне місце в системі суспільного поділу 
праці і має бути націлений на реалізацію загально-
державної стратегії розвитку, а з іншого – розробка 
ефективної державної стратегії повинна здійснюва-
тися виходячи з первісної оцінки потенціалу і пер-
спектив розвитку регіонів. 

Сьогодні треба вирішити одне із важливих питань –  
отримання місцевими органами влади тих повнова-
жень, які дають змогу вирішувати більшість проблем 
на місцях. Сюди входять: формування бюджету, роз-
виток інфраструктури на території громад, модерні-
зація житлово-комунального фонду, благоустрій міст 
і сіл.

Об'єднання громад дасть змогу не тільки заоща-
дити кошти, але й дасть нові можливості для вирі-
шення інфраструктурних проблем. Громади будуть 
самі вирішувати, які дитячі садки, школи та лікарні 
повинні бути. Влада вирішила позбавити себе від 
цього головного болю, передавши вирішення цих 
питань на місця. Грошей, що виділяються з центра-
лізованого державного бюджету на підтримку всієї 
соціальної інфраструктури, катастрофічно не виста-
чає, тому в умовах децентралізації кожна терито-
ріальна громада повинна самостійно вирішувати, 
куди спрямувати ресурс на підставі податків, які 
буде збирати. Громада може витрачати на свій роз-
суд акцизний збір, податок на нерухомість і земель-
ний податок, а також податок на доходи фізичних 
осіб. Разом із тим мова йде не лише про делегування 
повноважень, але й відповідальність місцевих орга-
нів влади за те, куди цей ресурс буде витрачений, 
адже в Законі відмічається, що громада повинна 
заробляти, нести відповідальність за ті ресурси, які 
вона збирає, і за обґрунтованість їх витрат. Громада 
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сама буде визначати, чи достатньо в її розпорядженні 
ресурсу на утримання бюджетної та соціальної сфер.

Якщо говорити про нові можливості, то варто 
зазначити, що додаткові кошти на розвиток та вирі-
шення найбільш нагальних питань (наприклад, 
ремонт доріг, лікарень, придбання шкільного авто-
буса і т. д.) об'єднані громади отримають із Фонду 
регіонального розвитку. 

Відповідно, держава зацікавлена в підтримці 
громадами реформи місцевого самоврядування.  
Із запуском децентралізації зміниться принцип 
вирівнювання бюджету. З центру буде надходити 
менше грошей, а платежі з багатьох податків будуть 
залишатися на місцях. Але разом із тим необхідно 
чітко визначити, що знаходиться під впливом тери-
торіальної громади. Повинно бути чітке розуміння 
які ресурси і гроші першочергово перейдуть до фінан-
сового забезпечення потреб територіальної громади.

Ефективний економічний розвиток регіонів 
завжди ґрунтується на економічному розвитку тери-
торіальних громад. Треба пам’ятати, що одним із 
важливих питань залишається питання розвитку 
територіальних громад із максимальним викорис-
танням економічного потенціалу на місцях. Для реа-
лізації цього завдання передусім треба поліпшити 
умови життєзабезпечення населення відповідно до їх 
потреб, забезпечити населення безплатною медичною 
допомогою. Одним із важливих і наболілих питань 
залишається питання заборгованості по заробітній 
платі на підприємствах та соціальний захист насе-
лення, підвищення якості роботи підприємств і орга-
нізацій соціальної сфери. 

Серед інструментів економічному розвитку тери-
торіальних громад, або так званого місцевого еконо-
мічного розвитку, варто відмітити: стратегічне пла-
нування, реалізацію програм місцевого розвитку, 
залучення інвестицій, створення сприятливого біз-
нес-клімату, раціональне використання комуналь-
ної власності, зміцнення партнерства між місцевою 
владою, бізнес-спільнотою. Дуже важливо створити 
ефективну територіальну організацію місцевого само-
врядування в державі, яка б сприяла погодженням 
територіальних, галузевих і народногосподарських 
інтересів. Їх запровадження дасть змогу вирішити 
проблеми формування економічно сильних територі-
альних громад, здатних ефективно розпоряджатися 
наявними місцевими та залученими ресурсами для 
забезпечення належного рівня життя її мешканців. 

На шляху формування економічного потенціалу 
на місцях, зокрема на рівні міст, як складової час-
тини економічного розвитку територіальних громад 
необхідно запровадити низку заходів. У їх числі най-
більш вагомих є такі:

•	 подальше	 нарощування	 потужностей	 промис-
лових підприємств за рахунок технічного переозбро-
єння та створення нових підприємств; 

•	вирішення	питання	про	пільгове	кредитування	
підприємств для проведення модернізації виробни-
цтва й освоєння нової техніки; 

•	 скасування	 чинної	 оплати	ПДВ	 під	 час	 заку-
півлі обладнання за імпортом із метою модернізації 
виробництва; 

•	 вдосконалення	 системи	 підготовки	 робочих	
кадрів для підприємств промисловості і будівництва 
нової навчальної бази; 

•	 створення	 щороку	 до	 20	 тис.	 нових	 робочих	
місць, досягнення повної продуктивної зайнятості 
населення;

•	 створення	 сприятливих	 умов	 для	 подальшого	
розвитку в місті малого і середнього бізнесу;

•	 розширення	 системи	 мікрокредитування	 під-
приємництва в пріоритетних для міста напрямах; 

•	 створення	 спільно	 з	 Державним	 комітетом	
України з питань регуляторної політики та підпри-
ємництва міського бізнес-центру на підтримку розви-
тку підприємницької діяльності; 

•	 щорічне	 залучення	 інвестицій	 в	 економіку	
міста;

•	просування	капіталів	на	світові	ринки,	підви-
щення кредитного рейтингу міста через міжнародні 
організації, побратимські зв'язки і спільні програми 
співпраці з містами-партнерами; 

•	 розвиток	 системи	 муніципальних	 майнових	 і	
страхових гарантій для зменшення загального рівня 
інвестиційних ризиків.

Висновки. Серед актуальних питань, що поста-
ють перед органами місцевого самоврядування в 
управлінні економічним розвитком територіаль-
них громад в умовах децентралізації, залишається 
питання створення економічно сильних громад, 
пошук внутрішніх ресурсів на потреби місцевого 
розвитку (тих, що розташовані на даній території); 
впровадження дієвих стимулів та важелів, зорієн-
тованих на стимулювання економічного зростання 
громад; залучення громадян до вирішення акту-
альних питань місцевого розвитку; підвищення 
самосвідомості громадян як господарів території, 
на якій вони проживають; підвищення конку-
рентоспроможності місцевої економіки, якості та 
рівня життя мешканців громади. Успіх соціально-
економічного розвитку громади значною мірою 
залежить від здатності органів місцевого само-
врядування втілювати політику місцевого еконо-
мічного розвитку та від відповідної інституційної 
підтримки всіх перетворень. Під час реалізації 
власних повноважень органи місцевого самовря-
дування повинні мати достатньо ресурсів та ефек-
тивно їх використовувати для забезпечення жит-
тєдіяльності громади. Брак ресурсів для розвитку 
є причиною відсутності оновлення капіталу, а 
низький розвиток територій буде спричиняти їх 
інвестиційну непривабливість. 
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ВПЛИВ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

В умовах дійсності для підвищення ефективності виробництва та економічного зростання підприємство має потребу у ство-
ренні гнучкої системи реагування на зовнішні і внутрішні загрози розвитку бізнесу. Одним із найкращих методів впливу на діяль-
ність підприємства є правильно обраний комплекс дій, спрямованих на досягнення поставлених цілей, тобто стратегія діяльності 
підприємства, завдяки якій можливо окреслити конкретні задачі, визначити умови діяльності та досягти очікуваних результатів. У 
статті розглядаються джерела виникнення доходу, виявлено напрями підвищення доходності діяльності, проаналізовано можливі 
стратегії розвитку підприємства, завдяки яким підвищиться конкурентоздатність та зросте ефективність діяльності підприємства. 
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Бойчук Н.Я. ВЛИЯНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В условиях действительности для повышения эффективности производства и экономического роста предприятие нужда-

ется в создании гибкой системы реагирования на внешние и внутренние угрозы развития бизнеса. Одним из лучших методов 
воздействия на деятельность предприятия является правильно выбранный комплекс действий, направленных на достижение 
поставленных целей, то есть стратегия деятельности предприятия, благодаря которой возможно определить конкретные за-
дачи, условия деятельности и достичь ожидаемых результатов. В статье рассматриваются источники возникновения дохода, 
выявлены направления повышения доходности деятельности, проанализированы возможные стратегии развития предприятия, 
благодаря которым повысится конкурентоспособность и возрастет эффективность деятельности предприятия.

Ключевые слова: рынок, стратегия развития, эффективность деятельности, хозяйственные стратегии, направления повы-
шения доходности, минимизация затрат, максимизация прибыли, долгосрочная перспектива.

Boychuk N.Y. THE IMPACT OF DEVELOPMENT STRATEGIES ON THE EFFECTIVENESS OF THE COMPANY 
In terms of reality, to improve production efficiency and economic growth company needs to create flexible response to external and 

internal threats to business development. One of the best methods to influence the activity of the company is properly selected set of 
actions aimed at achieving the goals that the strategy of the company, through which may define specific tasks, define conditions and 
achieve the expected results. In the current study examined sources of income identified areas of improvement of profitability, analyzed 
the possible development strategy, through which will increase competitiveness and increase efficiency of the enterprise.

Keywords: market, strategy development, performance of, business strategy, the direction of increasing profitability, minimize costs, 
maximize profits, long-term perspective.

Постановка проблеми. Забезпечення підвищення 
ефективності діяльності підприємств є одним із клю-
чових завдань для вирішення проблем, які існують 
в економіці. Останнім часом багато вітчизняних під-
приємств утратили свої позиції на ринку, що не кра-
щим чином позначається на вітчизняній економіці. 
Це вимагає детального та ґрунтовного аналізу діяль-
ності підприємств та знаходження шляхів виходу із 
кризової ситуації. Дохід є одним з основних показ-
ників виробничо-господарської діяльності підпри-
ємства. Виявлення та аналіз напрямів підвищення 
доходу підприємств дасть змогу правильно оцінити 
ефективність його діяльності, яка необхідна для 
визначення перспектив розвитку та майбутнього 
успішного функціонування підприємства. Зміни, 
які відбуваються в політичному та економічному 
житті суспільства, не дають можливості підприєм-
ствам досягти значних результатів господарювання. 
Для вирішення цих проблем необхідним та доціль-
ним є вибір такої стратегії розвитку підприємства, 
яка дасть змогу підвищити ефективність діяльності 
та активізувати розвиток підприємства. Основним 
завданням діяльності підприємств в умовах ринко-
вої економіки є підвищення ефективності виробни-
цтва [1, с. 18], саме тому вибір стратегії розвитку 

підприємства та визначення її впливу на ефектив-
ність діяльності набувають особливого значення та 
актуальності. Підприємству, яке планує тривалий 
час знаходитися на ринку, бути конкурентоздатним, 
отримувати значний дохід або прибуток, необхідно 
сконцентрувати свою увагу на виборі правильної 
стратегії розвитку, постійно вдосконалювати її відпо-
відно до нових завдань та з урахуванням потреб під-
приємства, які виникають у мінливому зовнішньому 
середовищі. 

Відповідно до підходів учених, які займаються 
даною проблематикою, всі виникаючі зміни можна 
передбачити, а процеси, що відбуваються в середовищі, 
мають обумовлений характер і піддаються контролю 
та управлінню. Тобто стратегія – це конкретний дов-
гостроковий план досягнення певної мети, а форму-
вання стратегії – це процес знаходження певної мети 
і складання довгострокового плану здійснення [2, с. 
185]. У реальних умовах важливо правильно поєдну-
вати сформовану й існуючу стратегії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню проблем підвищення ефективності діяль-
ності підприємств, аналізу стратегій розвитку при-
свячені роботи багатьох зарубіжних та вітчизняних 
учених. Найбільш відомими є праці таких учених, як 



67ауковий вісник Херсонського державного університетуН
Д. Абель, Р. Акофф, Ю. Бригхем, П. Друкер, Ф. Кот-
лер, Г. Мінцберг, М. Портер, Т. Левіт. Вагомий вне-
сок у висвітлення окремих питань зробили вчені-
економісти М.М. Алексєєва, В.E. Губін, О.В. Губіна, 
Л.А. Лахтіонова, О.О. Пересада, Ю.І. Смирнов, 
П.М. Сухарев, І.М. Лемешівський, Д.С. Нардин, 
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Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Незважаючи на те що формуванню страте-
гії присвячено дуже багато праць, потреба в конкрет-
них розробках та можливості застосування в ситуа-
ціях, які виникають на підприємстві, залишається. 
Визначення напрямів підвищення доходності діяль-
ності, розроблена стратегія розвитку на довгострокову 
перспективу дасть змогу підприємству обрати пра-
вильний шлях розвитку, що забезпечить конкурен-
тоздатність та підвищить ефективність діяльності. 

Дані проблемні питання вчені-економісти висвіт-
лювали неодноразово, але у зв’язку з постійними 
змінами, які відбуваються в законодавстві, еконо-
міці, політичному житті суспільства та мають сут-
тєвий вплив на внутрішнє та зовнішнє середовище 
підприємств, завжди залишаються питання, які 
потребують детального аналізу та своєчасного вирі-
шення. Питання підвищення ефективності діяль-
ності підприємства залежно від обраної стратегії роз-
витку потребує подальшого дослідження.

Мета статті полягає в аналізі стратегій розвитку 
та дослідженні їх впливу на ефективність діяльності 
підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У виробничому процесі для отримання результатів 
виробництва необхідно ефективно використовувати 
виробничі фактори в поєднанні з певною техноло-
гією. Виробничими факторами виступають робоча 
сила (праця людей), капітал, до якого можна від-
нести засоби праці та предмети праці, природні 
ресурси (земля) та підприємницькі здібності керів-
ників та управлінців. За ефективного застосування 
виробничих факторів можуть бути отримані значні 
результати виробництва, до яких можна віднести 
обсяг валової продукції, сукупний дохід, прибуток, 
рентабельність виробництва. Всі вони по-різному 
характеризують ефективність процесу виробництва, 
але є важливими показниками для відображення 
діяльності підприємства, необхідні для аналізу та 
швидкого реагування управлінців під час прийняття 
конкретних рішень та виконання необхідних дій, 
тобто на ефективність діяльності підприємства впли-
вають фактори виробництва та результати виробни-
цтва. Для підвищення результатів виробництва необ-
хідно аналізувати показники виробничої діяльності 
та знаходити резерви для збільшення обсягів про-
дукції, валового доходу, прибутку. Для досягнення 
поставлених ефективних цілей та отримання бажа-
них результатів, пов’язаних зі збільшенням обся-
гів реалізації продукції, покращання ефективності 
використання ресурсів, завоювання або відстою-
вання свого місця на даному ринку, для підвищення 
ефективності діяльності, зростання прибутковості та 
рентабельності, керівництву підприємства необхідно 
формувати правильну стратегію розвитку на довго-
строкову перспективу. Вибір стратегії залежить від 
численних зовнішніх та внутрішніх факторів. Пра-
вильне визначення цих факторів, чіткі дії працівни-
ків та керівництва підприємства допоможуть досягти 
поставлених цілей та значних результатів у довго-
строковому періоді розвитку.

На ефективність діяльності підприємства значний 
вплив має збільшення обсягу продукції, підвищення 

доходності діяльності, зростання рентабельності 
виробництва. На зростання цих показників суттєвий 
вплив має правильно обраний напрям діяльності під-
приємства, який дає змогу досягти поставлених цілей 
та бажаних результатів, тобто стратегія розвитку. 
Ефективність діяльності підприємства оцінюється 
за допомогою фінансових показників рентабельності 
або доходності. Отримання доходу – найважливіша 
умова і мета підприємницької діяльності. Форму-
вання кінцевого фінансового результату залежить 
від оперативності реагування та правильності при-
йнятого господарського рішення, яке впливає на 
вибір стратегії діяльності підприємства та дозволяє 
отримати бажані кінцеві результати. 

Дослідження діяльності підприємств свідчить 
про те, що існує декілька можливих варіантів отри-
мання доходу [3, с. 15]. Перша можливість отри-
мання доходу з’являється в разі монополізації під-
приємством випуску продукції, яка є унікальною.  
У цьому разі необхідно враховувати антимонопольну 
політику держави, появу конкурентів та збільшення 
витрат підприємства. 

Друга можливість залежить від знання економіч-
ної ситуації, яка має місце в даний період часу на 
ринку, вміння і можливість адаптувати під неї роз-
виток виробництва. У даному разі величина доходу 
залежить від виробничої спрямованості підприємства 
з випуску продукції, на яку є значний попит; від 
конкурентоспроможності продукції та надання сер-
вісних послуг після продажу продукції; від масштабу 
виробництва (чим більший масштаб виробництва, 
тим більше продукції виготовляється, реалізову-
ється, тим більша величина доходу); від кількості 
найменувань продукції і зниження витрат виробни-
цтва. 

Третя можливість отримання доходу з’являється 
під час застосування правильної та необхідної для 
даного підприємства стратегії розвитку, викорис-
тання якої в довгостроковій перспективі надасть 
можливість підприємству нарощувати потенціал 
виробництва та підвищувати доходність діяльності.

Для зростання ефективності роботи підприємства 
істотне значення має пошук резервів збільшення 
доходів. Фактори підвищення доходності поділя-
ються на внутрішні і зовнішні [4, с. 51]. Попит та 
пропозиція, динаміка виробництва та споживання, 
активність на ринку, рівень цін на ресурси, аморти-
заційні відрахування, державне регулювання еконо-
міки належать до зовнішніх факторів та не залежать 
від діяльності підприємства, тому в процесі вибору 
резервів підвищення доходів варто зупинитися 
на аналізі внутрішніх резервів, до яких належать 
виробничі та невиробничі. Виробничі визначають 
наявність та використання ресурсів підприємства, 
знаходження дієвих способів ефективного поєднання 
виробничих факторів, створення нової продукції, 
організаційні та технічні нововведення. Невиробничі 
визначають постачання сировини, матеріалів, необ-
хідних у процесі діяльності підприємства, збут про-
дукції. 

Для досягнення постійного зростання обся-
гів діяльності підприємству необхідно формувати 
власну стратегію розвитку. Дослідження та форму-
вання стратегії поведінки підприємства на галузе-
вих ринках в умовах конкуренції є необхідним для 
підвищення ефективності управління економічною 
діяльністю підприємства. Завдяки цьому досяга-
ються поставлені цілі, які допомагають підприєм-
ству покращати фінансові результати діяльності та 
стати конкурентоздатним. 
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Стратегія підприємства – це розрахована на пер-
спективу система заходів, яка забезпечує досягнення 
конкретних поставлених підприємством цілей [5, с. 
120]. Фактори, що формують стратегію, поділяються 
на зовнішні та внутрішні. Стан економіки, соціальні 
та політичні процеси, державне регулювання, при-
вабливість галузі та умови конкуренції, можливі 
загрози та особливості функціонування підприєм-
ства – усе це формує зовнішні фактори. До внутріш-
ніх факторів відносяться сильні і слабкі сторони 
організації, її здатність конкурувати з іншими фір-
мами, особисті інтереси й управлінські можливості 
керівництва, цілі, задачі, структура підприємства, 
технологія виробництва. Кожне підприємство, вра-
ховуючи масштабність виробництва та специфіку 
діяльності, кваліфікацію вищого керівництва та 
інших співробітників, має право й зобов'язане виби-
рати той підхід до вибору стратегії розвитку, який 
найбільш адекватно відповідає завданням, які сто-
ять перед конкретним підприємством. Обираючи ту 
чи іншу стратегію, підприємство повинно усвідом-
лювати безперервність та комплексність розробки 
стратегії, орієнтуватися на довгострокові цілі діяль-
ності, економічні інтереси власників, зважати на 
зміни зовнішнього та внутрішнього середовища та 
пов’язаних із цим чисельних напрямів розвитку. 

Для пошуку адекватної стратегії підприємства 
проводять аналіз основних конкурентів у даній сфері 
діяльності. Для оцінки стратегічного положення 
підприємства використовують SPACE-аналіз, який 
полягає в тому, що для підприємства проводиться 
оцінка чотирьох груп факторів [6, c. 79]. За допомо-
гою цього комплексного методу оцінюють ситуацію 
на ринку та обирають стратегію розвитку підприєм-
ства. 

Під час аналізу фінансового потенціалу оцінюють 
фондовіддачу основних засобів, собівартість та рен-
табельність продукції, товарообіг, фінансову залеж-
ність, можливість виходу з ринку, ризики підприєм-
ства. Оцінюючи зовнішнє оточення, роблять акцент 
на змінах у способі виробництва продукції, інфляцій-
них процесах, політичній та економічній ситуації в 
країні, доступність виходу на ринок. Під час оцінки 
конкурентних переваг зважають на якість та вартість 
продукції, використання конкурентами виробничих 
потужностей, яку частину ринку займає підприєм-
ство. Аналізуючи привабливість галузі (промисловий 
потенціал підприємства), оцінюють ступінь вико-
ристання ресурсів, продуктивність праці, розвиток 
галузі, рівень конкуренції. Оцінивши значення кож-
ного фактору, розраховують середнє значення факто-
рів у середині кожної групи. Різноманітне поєднання 
перерахованих факторів визначає стратегічну пове-
дінку підприємства. 

За агресивної стратегії підприємство отримує 
конкурентні переваги, які може зберегти і примно-
жити за допомогою умілого використання фінансо-
вого потенціалу. Необхідно збільшити зусилля на 
розвиток продаж, розширення збуту продукції та 
здійснення інвестицій, покращання використання 
виробничих можливостей та оновлення основних 
фондів, удосконалення продукції. У підприємства є 
можливість освоювати нові ринки для збільшення 
продаж. Також для збільшення продаж підприєм-
ство може знизити ціну на свою продукцію, що може 
призвести до цінової війни з конкурентами, тому що 
конкуренти будуть намагатися зберегти свої позиції 
на ринку. Все це є необхідним для зміцнення конку-
рентних переваг у перспективі. Під час застосування 
агресивної стратегії підприємство може стрімко роз-

багатіти та отримувати значні прибутки. А це від-
бувається, коли ринок прямує в сприятливому для 
нього напрямі, але якщо ринок змінює цей напрям, 
то для підприємства можуть настати скрутні часи та 
банкрутство. Активна стратегія припускає, що під-
приємство правильно оцінює ситуацію на ринку, 
прогнозує та оцінює ризики, шукає можливості для 
таких змін у поведінці, щоб забезпечити зростання 
ефективності.

Використовуючи конкурентний тип стратегії, під-
приємство отримує конкурентні переваги у відносно 
нестабільній ринковій обстановці. Для забезпечення 
стабільної обстановки необхідним є пошук фінансо-
вих ресурсів. 

М. Портер виділяє основні конкурентні стратегії: 
Стратегія лідерства за витратами. Виробник 

прагне зменшити собівартість продукції за рахунок 
зменшення витрат виробництва. 

Стратегія диференціації. Передбачається високий 
рівень цін у зв’язку із диференціацією виробів та 
послуг для кращого задоволення споживачів. 

Стратегія ринкової ніші. Увага виробника сконцен-
трована на задоволенні потреб конкретних спожива-
чів, які зацікавлені в даній продукції або послугах у 
зв’язку з високою якістю або низькою ціною [7, с. 38]. 

Вибір стратегії є досить складним завданням і 
залежить від можливостей, які має підприємство 
в даний момент часу на даному ринку. Якщо під-
приємство обирає стратегію, орієнтовану на зни-
ження витрат, то це означає, що воно не впевнено у 
своїй діяльності в найближчій перспективі, під час 
виробництва використовується старе обладнання, не 
застосовуються новітні технології та наукові нова-
ції, недостатньо кваліфіковані працівники та управ-
лінці. Якщо під час виготовлення продукції вико-
ристовуються новітнє обладнання, якісні ресурси 
та матеріали, висококваліфікована праця, високий 
рівень управління, власні конструкторські розробки, 
тобто підприємство виготовляє унікальну продук-
цію, аналогів якої немає на ринку, то воно може 
тривалий час залишатися на ринку та отримувати 
високі прибутки. Конкурентам необхідно докласти 
значних зусиль для того, щоб наздогнати та випе-
редити дане підприємство, а для цього необхідно 
мати час та фінансові ресурси. Унікальність товару, 
висока якість продукції, гарна репутація підприєм-
ства, постійна клієнтура забезпечать збут продукції 
та зростання доходності підприємства. 

Конкурентна стратегія – це ефективна модель 
розвитку в умовах обмеженості ресурсів та жорсткої 
конкуренції. За допомогою правильно визначених 
стратегічних цілей та способів їх досягнення дає 
змогу визначити довгострокові конкурентні переваги 
та забезпечити стійке підвищення конкурентоздат-
ності. Все це є необхідним складником підвищення 
ефективності виробництва. 

За консервативної стратегії зусилля концентру-
ються на стабілізації фінансових ресурсів. Важли-
вим фактором є конкурентоздатність продукції. Дії 
підприємства спрямовані на підвищення якості про-
дукції, зниження її собівартості, скорочення вироб-
ництва і вихід на більш перспективні ринки. Рен-
табельність виробництва залишається незмінною або 
навіть зменшується. Підприємство із запізненням 
застосовує нову техніку та технології та не застосо-
вує передові практики. У такому разі конкуренти, 
які готові до будь-яких дій та змін, використовують 
агресивну стратегію і будуть мати переваги над цією 
фірмою. Але, незважаючи на поведінку конкурентів, 
ризики підприємства, фінансову залежність, під час 
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використання даної стратегії підприємство частіше 
за все перемагає.

За оборонного (захисного) типу стратегії ринкова 
позиція підприємства є задовільною, але продукція 
недостатньо конкурентоздатна, не вистачає фінансо-
вих коштів для проведення наступальної стратегії. 
Особливу увагу необхідно приділяти механізмам зне-
шкодження погроз та в критичній ситуації виходити 
з ринку. Для успішного застосування даної стратегії 
підприємство повинно мати хорошу технічну базу та 
кваліфікованих спеціалістів, а також гарні позиції 
на ринку. Для підвищення доходності діяльності осо-
бливу увагу необхідно приділяти науково-технічному 
прогресу та використовувати у виробництві наукові 
досягнення та винаходи.

Із позиції ефективності виробництва на особливу 
увагу заслуговує господарська стратегія [8, с. 158]. 
На її вибір впливають внутрішні чинники, до яких 
відносяться виробничі та фінансові можливості під-
приємства, та зовнішні: форми конкуренції, інфля-
ція, економічна політика уряду та порівняльні 
переваги національної економіки на міжнародному 
ринку. 

Господарські стратегії поділяються на стратегії 
першого та другого типів. Стратегії першого типу 
спрямовані на отримання прибутку, стабілізації 
фінансового стану та підвищенні конкурентоспро-
можності в довгостроковому періоді. До них відно-
сяться: мінімізація витрат виробництва, збільшення 
частки ринку збуту, на якому підприємство прово-
дить свою діяльність, інноваційне програмування 
науково-дослідних та дослідно-конструкторських 
розробок. Під час застосування даного типу страте-
гій зростання прибутку можливе за рахунок економії 
на розмірах виробництва, використанні потужного 
обладнання, зменшенні затрат праці. Створюючи та 
застосовуючи прогресивні та новітні технології, роз-
робляючи унікальну високоякісну продукцію, підви-
щуючи рівень обслуговування споживачів, зменшу-
ючи витрати на реалізацію продукції, підприємство 
може досягти вагомих конкурентних переваг, що 
суттєво позначиться на ефективності діяльності.

Стратегії другого типу спрямовані на стабіліза-
цію та оптимізацію фінансового стану та отримання 
максимального прибутку в короткостроковому пері-
оді діяльності підприємства. Дані стратегії поді-
ляються на стратегію штучного завищення витрат 
виробництва та перекладання їх зростання на спо-
живача, імітування програмування НДДКР, страте-
гію управління інвестиційним портфелем. Відсут-
ність внутрішньогалузевої цінової конкуренції, яка 
може бути зумовлена введенням високих тарифів на 
імпорт готової продукції, зростанням цін на сировину 
і матеріали, коригування відпускних цін за незмін-
ного рівня ефективності виробництва призводить 
до підвищення витрат виробництва, що впливає на 
зростання цін для споживачів, що може викликати 
падіння попиту на продукцію на зменшення обся-
гів продажу. Зважаючи на зростаючі темпи інфля-
ції, швидке знецінення капіталовкладень (або навіть 
їх відсутність), відсутність ресурсозберігаючих тех-
нологій негативно впливають на можливість отри-
мання прибутку під час застосування даної стратегії. 

Зростання ефективності виробництва не буде спо-
стерігатися і за імітаційного програмування НДДКР. 
Тимчасовий економічний результат під час застосу-
вання цієї стратегії досягається за рахунок зовніш-
ніх змін продукції. Забезпечення конкурентоспро-
можності та отримання прибутку можливе лише в 
короткострокову періоді діяльності підприємства. 

Незначний вплив на покращання ефективності 
діяльності спостерігається під час застосування стра-
тегії управління портфелем інвестицій. Проведення 
дій із цінними паперами, які мають місце на фон-
довому ринку, купівля та продаж підприємств та 
їх активів тимчасово покращують фінансовий стан 
підприємства та фінансово задовольняють власни-
ків акцій, які прагнуть отримати високі дивіденди і 
при цьому не зацікавленні в зростанні вартості цін-
них паперів підприємства, прирості інвестицій, які в 
подальшому могли б бути застосовані у виробництві 
для модернізації обладнання, застосуванні ресурсоз-
берігаючих та енергоефективних технологій, покра-
щанні і стабілізації діяльності підприємства.

Єдиної стратегії для успішного функціонування 
підприємства не існує. Досвід та практика ведення 
бізнесу показують, що високі показники діяльності 
підприємства можливі за поєднання різних страте-
гічних підходів. 

Перспективним стратегічним напрямом є госпо-
дарська стратегія першого типу, яка включає в себе 
мінімізацію витрат виробництва. У рамках цієї стра-
тегії підприємство має за мету налагодження мало-
затратного виробництва товарів. Використовуючи в 
процесі виробництва власні технології, маючи мож-
ливість доступу до дешевих ресурсів, підвищити 
ефективність діяльності можна за рахунок масштаб-
ності виробництва. Якщо підприємство правильно 
оцінює всі ризики знаходження на ринку та існую-
чих конкурентів, є можливість підвищити ефектив-
ність діяльності, застосовуючи агресивну стратегію. 
Під час використання агресивної стратегії у поєд-
нанні з мінімізацією витрат підприємство буде отри-
мувати високі прибутки навіть за цін одного рівня із 
цінами конкурентів або навіть за більш низьких, ніж 
у конкурентів [7, с. 536, 542].

Таким чином, обрана стратегія та напрям діяль-
ності позитивно вплинуть на діяльність підприєм-
ства. Конкурентоздатність підприємства зросте у 
зв’язку з можливим захопленням значної частки 
ринку. У зв’язку із доступом до дешевих виробничих 
ресурсів та масштабності діяльності знизиться собі-
вартість продукції, ціна продажу для споживача, що 
спричинить збільшення попиту на продукцію, зрос-
тання обсягів продажів і, як наслідок, призведе до 
зростання рентабельності виробництва. Інвестування 
коштів у нові виробничі потужності, новітні техноло-
гії посилить стійкість позиції підприємства, вплине 
на підвищення доходності діяльності та виправдає 
витрати на їх створення. Зросте рентабельність інвес-
тованого капіталу з точки зору забезпечення власним 
капіталом. Відбудеться збільшення грошових надхо-
джень за рахунок отримання прибутків від операцій-
ної діяльності у довгостроковій перспективі.

Висновки. У складних ринкових умовах для 
покращання економічної ситуації в країні існує необ-
хідність підвищення ефективності діяльності підпри-
ємств. Для цього необхідно знаходити дієві методи, 
механізми, напрями підвищення доходності підпри-
ємства. А це можливо, коли підприємство правильно 
оцінює ринкову ситуацію, швидко реагує на зміни 
внутрішнього середовища та пристосовується до змін 
у зовнішньому оточенні. Все це є можливим у випадку 
чітко визначених цілей, прагнення їх досягнення, та 
правильно обраній стратегії розвитку підприємства. 
Аналізуючи доходність діяльності підприємства, 
треба обов’язково оцінювати сильні та слабкі сто-
рони та виокремлювати найбільш очевидні напрями 
для покращання стану підприємства на ринку, під-
вищення його доходності та стабільності. Проблеми, 
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які виникають у процесі діяльності будь-якого під-
приємства, необхідно вчасно виявляти та детально 
аналізувати. Своєчасне усунення проблем допоможе 
підвищити доходність діяльності, а застосування 
ефективного напряму, який може позитивно впли-
нути на подальший розвиток підприємства, надасть 
можливість підприємству стати конкурентоздатним 
та бути успішним протягом багатьох років. 

Одним із важливих завдань даного дослідження 
було знаходження напрямів підвищення ефектив-
ності діяльності. Існують багато ефективних напря-
мів для підвищення доходності, рентабельності та 
прибутковості виробництва, але одним із найкращих 
методів впливу на діяльність підприємства є чітко 
сформульовані орієнтири та правильно обраний 
комплекс дій, спрямованих на досягнення поставле-
них цілей, тобто стратегія діяльності підприємства, 
завдяки якій можливо окреслити конкретні задачі, 
визначити умови діяльності та досягти очікуваних 
результатів. Підприємство, використовуючи знання 
та накопичений досвід, залучаючи до роботи досвід-
чених менеджерів, повинно розглянути чисельну 
кількість стратегічних підходів, які вже існують, і 
залежно від конкретних умов діяльності самостійно 
визначитися з конкретною та необхідною стратегією. 

Враховуючи кризовий стан економіки, аналізу-
ючи переваги та недоліки розглянутих стратегій роз-
витку, оцінюючи їх вплив на ефективність діяльності 
підприємства, можна надати наступні рекомендації 
підприємствам та галузям. Однієї стратегії ведення 
бізнесу не існує. Доцільними для використання і 
необхідними для розвитку підприємств є всі розгля-
нуті стратегії. Оцінюючи ефективність господарю-
вання, варто звернути увагу на агресивну стратегію 
дій. Агресивна стратегія – це не ринкова стратегія, а 
стиль життя, манера ведення бізнесу, коли цілі під-
приємства чітко визначені, детально проаналізована 
діяльність підприємства, проаналізовані всі ризики 
та загрози, відомі конкуренти. Залишається лише 
обрати необхідний темп та спрямувати свої зусилля 
для оволодіння більшою часткою ринку, збільшити 
кількість споживачів продукції підприємства та 
досягти бажаних результатів. Якщо підприємство 
планує збільшити ринок збуту продукції, застосову-
вати у своїй діяльності інноваційні методи та тех-

нології, виготовляти та реалізовувати унікальну 
продукцію, необхідно використовувати стратегію 
зниження витрат.

 Підприємству, яке планує бути успішним та 
конкурентоздатним, прибутковим та рентабельним, 
збільшувати обсяги продажу, впливати на ринкову 
ситуацію, бути дієздатним та виживати в конку-
рентній боротьбі, необхідно розробляти стратегію 
розвитку на довгострокову перспективу. У даному 
дослідженні було вдосконалено поняття «стратегія 
розвитку»: це чітко сформульована та правильно 
сформована система заходів на певний період часу 
для забезпечення досягнення поставлених ефектив-
них цілей, довгострокового успішного збуту й еконо-
мічного зростання, зорієнтована на зовнішні та вну-
трішні зміни в оточуючому середовищі та забезпечує 
адаптацію підприємства до мінливого зовнішнього 
середовища. 

Стабільність функціонування підприємств, покра-
щання результатів їх діяльності є основою для забез-
печення економічного зростання країни.
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Постановка проблеми. Сучасний стан фінансо-
вих ринків світу вказує на критичну необхідність 
побудови, розвитку та оновлення систем забезпе-
чення інвестиційної привабливості підприємств для 
ефективного пошуку, залучення інвестицій, вибору 
необхідної моделі фінансування. Проте кожне під-
приємство повинно самостійно розробляти індивіду-
альну модель з урахуванням власного внутрішнього 
та зовнішнього середовища, життєвого циклу. Осно-
вним завданням такої системи є розробка процедур 
для підвищення рівня інвестиційної привабливості, 
для покращання позицій підприємства на ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання інвестиційної привабливості підприємств 
досліджували багато вітчизняних та зарубіжних 
учених-економістів, а саме: І.О. Бланк, Ф.В. Банду-
рін, С.А. Буткевич, Ф.П. Гайдуцький, Л.О. Мамуль, 
Т.А. Чернявська, Д.А. Епштайн, С. Естрин, 
К.Е. Mейер, Л. Боумон, О. Кліфф та ін. [1]. Багато 
уваги приділяється вивченню інвестицій та інвести-
ційної привабливості, проте у фахових працях недо-
статньо розкрито взаємозв’язок категорії та поняття, 
а також основи побудови системи забезпечення інвес-
тиційної привабливості підприємства. 

Мета статті полягає у дослідженні процесу побу-
дови системи забезпечення інвестиційної привабли-
вості промислових підприємств України.

Виклад основного матеріалу дослідження.  
В останні роки категорія інвестицій усе більше набу-
ває рис товару, підпадає під вплив законів попиту 
та пропозиції. Водночас пропозиція вільних фінан-
сових ресурсів із кожним роком зменшується. Будь-
яке підприємство в таких умовах повинно змагатися 
не тільки за покупців продукції, підвищуючи власну 
конкурентоспроможність, а й інвестиційну привабли-
вість для покращання можливості залучення додат-
кових коштів для розвитку, тому підприємства на 

основі загальної стратегії розробляють інвестиційну 
стратегію, яка пов’язана з пошуком та оцінкою аль-
тернативних варіантів інвестиційних рішень, які най-
більше відповідають меті підприємства та перспекти-
вам його розвитку [5]. Існує два види інвестиційної 
стратегії: активна та пасивна. Активна інвестиційна 
стратегія забезпечує зростання прибутковості до 
середньогалузевого рівня вкладень і передбачає відбір 
і реалізацію різних інноваційних проектів. За такої 
стратегії інвестор оцінює альтернативні інвестиційні 
проекти, проводить їх техніко-економічне обґрунту-
вання, селекціонує їх, відбирає найбільш перспек-
тивні та формує відповідний інвестиційний портфель. 
Пасивна інвестиційна стратегія передбачає підтримку 
незмінного рівня розвитку підприємства. 

Реалізуючи цю стратегію, інвестор прагне збе-
регти вже досягнутий ним рівень показників своєї 
господарської діяльності за рахунок інвестицій. 
Проте такий метод не надає стратегічних переваг у 
довгостроковому періоді, тим самим знижуючи інвес-
тиційну привабливість [3]. Процес розробки інвести-
ційної стратегії включає такі етапи:

1. визначення загального періоду формування 
інвестиційної стратегії; 

2. аналіз поточного стану зовнішнього середо-
вища підприємства; 

3. формування стратегічних цілей інвестиційної 
діяльності; 

4. розробка найбільш ефективних шляхів реаліза-
ції стратегічних цілей; 

5. конкретизація інвестиційної стратегії за періо-
дами її впровадження;

6. розробка системи організаційно-економічних 
заходів щодо забезпечення процесу реалізації інвес-
тиційної стратегії підприємства; 

7. оцінка результативності розробленої інвести-
ційної стратегії [2].
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Під стратегією розуміють план, реалізація якого 
покладається на систему забезпечення привабливості 
підприємства. Велика кількість вітчизняних під-
приємств більшості галузей економіки знаходяться 
у скрутному становищі, що свідчить про неефектив-
ний, незбалансований розвиток підприємств і вимагає 
пошуку можливих шляхів подолання кризового стану 
та створення умов для досягнення збалансованого роз-
витку. Особливої актуальності в цій ситуації набуває 
питання моделювання ефективної системи забезпе-
чення інвестиційної привабливості підприємства, яка 
визначається як чітка, ієрархічна сукупність елемен-
тів та взаємозв’язків між ними, основна мета якої – 
визначити поточний стан інвестиційної привабливості, 
порівняти власний рівень із конкурентами та розро-
бити основні напрями розвитку компанії. 

Під забезпеченням інвестиційної привабливості 
підприємства також розуміють зниження ризиків, 
що впливають на оцінку інвестором стану та пер-
спектив розвитку об’єкта інвестування. 

Основними стратегічними цілями в галузі управ-
ління інвестиційною привабливістю підприємств є: 

•	 нарощування	обсягів	доступного	капіталу	для	
розвитку; 

•	 підтримка	 прийнятного	 рівня	 ринкової	 вар-
тості корпоративних прав підприємства; 

•	 збереження	прийнятного	рівня	основних	показ-
ників фінансової діяльності;

•	 вибір	 метода	 інвестування	 (M&A,	 краудфан-
динг, кредитні ресурси).

Аналізуючи історії успіхів зарубіжних і вітчизня-
них компаній, можна відзначити, що вони досягли 
успіху не лише за допомогою фінансового підґрунтя, 
а за рахунок оптимізації складу та обсягів ресурсів, 
адже, як відомо, сукупність ресурсів дає змогу під-
приємству створювати певну ресурсну базу для фор-
мування його ресурсного забезпечення діяльності та 
розвитку. Основними завданнями, які ставляться 
перед системою забезпечення інвестиційною прива-
бливістю підприємств, є:

•	 інформаційне	забезпечення;
•	 розробка	методичних	рекомендацій	для	оцінки	

та порівняння ІПП;
•	 моніторинг	 ринку	 інвестицій,	 пошук	 можли-

востей для фінансування;
•	 аналіз	тенденцій	розвитку	підприємств	–	ліде-

рів сегменту;
•	 розробка	 основних	 шляхів	 підвищення	 рівня	

інвестиційної привабливості підприємства;
•	 добір	та	оцінка	альтернативних	інвестиційних	

проектів.
Інформаційне забезпечення передбачає постійний 

збір необхідної інформації про стан основних засобів, 
їх зношення та ремонт; кількість оборотних коштів, 
співвідношення власних та кредитних коштів; витрат 
на збут та просування продукції; динаміку чистого 
прибутку, рівнів продажу та інші показники. Зага-
лом, у результаті підприємство повинно отримати 
повну інформаційну базу стану внутрішнього серед-
овища діяльності підприємства, яке в подальшому 
повинно допомогти оцінити його інвестиційну прива-
бливість, виявити сильні та слабкі сторони компанії.

У науковій літературі та практичних напрацю-
ваннях існує велика кількість підходів до оцінки 
інвестиційної привабливості та порівняння підпри-
ємств між собою, тому критично важливим завдан-
ням стає вибір, апробація та пристосування класич-
них методик до визначення напряму діяльності та 
потреб конкретних підприємств, макроекономічної 
ситуації держави. 

Наступним завданням є постійний моніторинг 
пропозиції вільних фінансових коштів, що передба-
чає аналіз досвіду успішних інвестиційних проектів, 
а головне – дослідження та підбір методів залучення 
фінансів, звертаючи увагу на сучасні підходи, такі як 
краудфандинг (більше застосовується для стартапів, 
проте є приклади успішного використання стабіль-
ними компаніями для оновлення лінійки продукції), 
бізнес-ангели та ін. Такий вибір буде впливати на всі 
процеси підприємства, від інформаційних зав’язків з 
інвесторами до процесів виробництва.

Аналіз сучасних тенденцій промислових повинен 
визначити основні напрями розвитку промислових 
підприємств. Дотримання та імплементація світо-
вих тенденцій на власному підприємстві підвищить 
інвестиційну привабливість на міжнародній арені та 
внутрішньому ринку.

Методи підвищення інвестиційної привабливості 
розкрито в основі теоретичного обґрунтування про-
блеми формування достатньої конкурентоспромож-
ності підприємства на інвестиційному ринку й, 
безперечно, пов’язані з загальними факторами інвес-
тиційної привабливості, які укрупнено можна роз-
поділити на: фінансово-економічні; соціальні; інфор-
маційні.

Найсуттєвіший вплив на формування рівня інвес-
тиційної привабливості підприємства має перша 
група, до якої відносяться: підвищення ефектив-
ності використання основних фондів на підприєм-
стві; зростання якості управління кредиторською й 
дебіторською заборгованостями; ріст ефективності 
використання оборотних коштів; удосконалення 
управління прибутком підприємства; запровадження 
маркетингових заходів та управління якістю; підви-
щення ефективності управління ціноутворенням на 
продукцію підприємства; зростання ефективності 
діяльності підприємства за рахунок упровадження 
екологічно безпечного обладнання; налагодження та 
якість діяльності внутрішнього аудиту. 

Найбільш важливими організаційно-економіч-
ними факторами підвищення інвестиційної при-
вабливості підприємств є фінансове оздоровлення; 
визначення ефективності капіталовкладень; своє-
часна і правильна оцінка фінансового стану підпри-
ємства; раціональне використання робочого часу та 
трудового потенціалу підприємства; залучення іно-
земного досвіду під час оцінки та підвищення інвес-
тиційної привабливості; використання механізмів 
корпоративного менеджменту [4].

Останнім основним завданням системи є добір 
та оцінка альтернативних інвестиційних проектів, 
які повинні не тільки бути фінансово успішними, 
але й підвищувати загальну інвестиційну привабли-
вість компанії, тому в даному завданні враховуються 
результати всіх попередніх, а також інформація про 
зовнішнє середовище.

Після детального розгляду основних завдань сис-
теми стає зрозуміло її інтегруючий характер, що дає 
змогу успішно поєднувати результати роботи різних 
відділів і надавати власні рекомендації керівництву. 
Позитивна динаміка індикаторів інвестиційної при-
вабливості підприємства свідчить про високу ефек-
тивність побудованої системи та дій управлінців у 
напрямкі нарощування потенціалу інвестиційної 
діяльності.

На рис. 1 наведено розроблену відповідно до вище-
наведених завдань та характеристик систему забез-
печення інвестиційною діяльністю підприємства.

Виходячи із кількісних та якісних характеристик 
входів системи, керівництво підприємства формулює 
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стратегічні цілі, які, своєю чергою, виступають основою 
для планування всіх процесів компанії і забезпечення 
інвестиційної привабливості. Система забезпечення 
складається з двох основних підсистем – інформаційно-
аналітичної та реалізаційно-контрольної. 

Як бачимо, перший блок виконує більшість завдань 
зі збору та обробки інформації, а також на нього покла-
дені обов’язки з налагодження стабільних зв’язків з 
іншими відділами та структурами. Особливу увагу 
необхідно приділити двом аспектам: взаємозв'язку 
двох підсистем забезпечення ІПП і двосторонньому 
зв'язку між об’єктом і суб’єктом інвестування, резуль-
татом якого й є інвестиційна привабливість. 

Зазначені блоки забезпечують отримання таких 
результатів, що дають змогу підвищувати інвести-

ційну привабливість, а також своєчасно 
детермінувати зовнішні та внутрішні 
ризики підприємства. 

Здійснення заходів, передбачених 
блоком реалізації інвестиційних про-
грам і проектів, дає змогу створювати 
додаткові конкурентні переваги, а також 
забезпечувати зростання ефективності 
господарської діяльності та окремих біз-
нес-процесів. 

Висновки. Отже, інвестиційна при-
вабливість – складне системне поняття, 
яке потребує детального дослідження та 
аналізу. Проте навіть зараз очевидним є 
його важливість для функціонування та 
розвитку будь-якого підприємства. 

Процес формування системи забезпе-
чення інвестиційної привабливості під-
приємства має індивідуальний характер 
для кожного суб’єкта підприємницької 
діяльності. Система передбачає сукуп-
ність елементів, які формують та під-
тримують інвестиційну привабливість 
і взаємозв’язків між ними. Реаліза-
ція процедур, передбачених моделлю, 
дає змогу отримати зниження витрат 
на подальшого зростання, формування 
сприятливого середовища для залучення 
інвестиційних коштів; забезпечувати 
ефективний розвиток підприємства та 
задовольняти вимоги всіх зацікавлених 
сторін. 
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Постановка проблеми. В організації туристичної 
діяльності велике місце приділяється сектору розмі-
щування, оскільки від обсягу цієї сфери, від якості 
наданих нею послуг залежать обсяги туристичних 
потоків та надходження від туризму.

Колективні засоби розміщування є одним із 
джерел даних про туристичні потоки. Основними 
показниками туристичних потоків є кількість роз-
міщених, у тому числі іноземців, кількість ночівель, 
проведених приїжджими в цих закладах, та середня 
тривалість перебування у них [1, с. 202].

На функціонування туристичної індустрії та 
колективних засобів розміщування значно впливає 
економічна та суспільно-політична криза, посилення 
податкового та регуляторного тиску, різке падіння 
доходів населення, спад ділової та туристичної актив-
ності, зростання цін на послуги тощо, тому оцінка 
стану та виявлення тенденцій у розвитку колектив-
них засобів розміщування набуває в сьогоднішніх 
умовах значної актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Колек-
тивні засоби розміщування є об’єктом дослідження 
багатьох учених. Серед них можна визначити таких, як 
Галасюк С.С., Герасименко В.Г., Писаревський І.М.,  
Підгорний А.З., Кузнєцова Н.М., Милашко О.Г., Семе-
нова К.Д., Влащенко Н.М, Галасюк С.С., Гусєва О.В.,  
Аніщенко О.В. та ін. 

Виділення невирішених раніше частини загаль-
ної проблеми. Незважаючи на існуючі публікації 
дослідників, присвячені різним аспектам діяльності 
колективних засобів розміщування в Україні, про-
блемам оцінки стану та виявлення тенденцій у роз-
витку колективних засобів розміщування присвя-
чено незначну кількість наукових праць, існують 
певні методологічні проблеми щодо проведення ана-
лізу колективних засобів розміщування на сучас-
ному етапі їх розвитку.

Мета статті полягає в аналізі розвитку системи 
колективних засобів розміщування України в останні 
роки з виявленням основних тенденцій показників 
їх діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Гене-
ральний секретар ЮНВТО Ріфаї Т., відкриваючи 
Глобальний форум по туризму в Мадриді (Іспанія), 
підкреслив, що «в останні роки туризм виявив себе 
як дуже стійка та життєздатна економічна діяльність 
і один із ключових факторів економічного віднов-
лення, генеруючи мільярди доларів в експортному 
секторі та сприяючи створенню мільйонів робочих 
місць» [2]. 

За повідомленням Всесвітньої туристської органі-
зації (UNWTO), міжнародний туризм у 2014 р. при-
ніс доходи в розмірі 1,5 трлн. дол. США, побивши 
рекорд попередніх років. Згідно з дослідженнями, 
зростання доходів у 2014 р. становило 48 млрд. дол. 
США, або 3,7%. Це відбулося через збільшення числа 
міжнародних туристських прибуттів: із 1,09 млрд.  
осіб у 2013 р. до 1,14 млрд. осіб у 2014 р. Туристи, 
що витратили гроші за кордоном на проживання, 
харчування, розваги та шопінг, принесли індустрії 
1,25 трлн. дол. США. Ще 221 млрд. дол. США стано-
вили надходження від міжнародних пасажирських 
перевезень [2].

Вплив туризму на національну економіку країни 
вимірюється низкою економічних показників: питомою 
вагою туризму в створенні валового внутрішнього про-
дукту, надходженнями від підприємств сфери туризму 
до державного бюджету у вигляді податків і зборів, осо-
бистих доходів громадян у формі заробітної плати для 
зайнятих у сфері гостинності та часткою оплати турис-
тичних послуг у структурі споживчих витрат середньо-
статичного домогосподарства [3, с. 122].

Як зазначає Герасименко В.Г., туризм усе більш 
масштабно й результативно відіграє роль макроеко-
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номічного мультиплікатора. Ця його роль полягає в 
такому:

- відбувається помноження ефекту від туристич-
ної діяльності у суміжних галузях економіки (тор-
гівлі, транспорті, промисловості, будівництві);

- туризм сприяє проникненню інвестицій і імпорту 
деяких товарів в обслуговуючи галузі та види діяль-
ності;

- спостерігається множення доходів різних 
суб’єктів господарювання, які приймають участь 
у туристичному обслуговуванні, шляхом активіза-
ції споживання товарів і послуг у багатьох сферах 
виробничої та обслуговуючої діяльності;

- прогресивно зростають податкові надходження 
від підприємств сфер туризму, та, як наслідок, має 
місце зростання масштабів туристичної діяльності;

- зростає потреба в трудових ресурсах та, відпо-
відно, збільшується чисельність реальних робочих 
місць як у сфері туризму, так і в суміжних секторах 
економіки. Іншими словами, відбувається мульти-
плікація зайнятості населення [3, с. 10].

Ворошилова Г.О. висловлює думку, що міжна-
родний туризм в Україні розвивається в тісному 
взаємозв’язку з іншими формами міжнародної діяль-
ності та динамічно реагує підйомом або спадом тем-
пів зростання на політичне, економічне становище, 
кризові явища окремих країн і регіонів світу [4, с. 9].  
Науковець також підкреслює, що в умовах пост-
кризового періоду індустрія туризму вимагає менше 
капіталовкладень порівняно з промисловістю та 
сільським господарством, значно швидше дає від-
дачу, вирішуючи разом із цим соціальні проблеми, а 
також сприяє формуванню позитивного іміджу дер-
жави на світовому рівні [4, с. 9]. Можна погодитись 
із думкою цього автора про те, що інтенсивний роз-
виток міжнародного туризму в країні – це стратегіч-
ний шлях піднесення соціально-економічного розви-
тку України в цілому, вирішення проблем на ринку 
праці, інфраструктурного забезпечення, підвищення 
добробуту населення, зростання ВВП, зменшення 
інфляції, подолання соціальних та екологічних нега-
раздів [4, с. 9].

Розглядаючи динаміку кількості іноземних грома-
дян, які відвідали Україну за період 2000–2014 рр.,  
можна зробити висновок про значне їх збільшення 
до 2013 р. (рис. 1). 2014 рік був винятком у зв’язку 
з тим, що в статистичній звітності не враховувались 
дані по АР Крим, м. Севастополь та зони АТО.

Рис. 1. Динаміка кількості іноземних громадян, які 
відвідали Україну за період 2000–2014 рр.

Джерело: побудовано автором за даними [5]

Слід особливо відмітити, що в організації турис-
тичної діяльності велике місце приділяється сектору 
розміщення, адже від розміру готельної індустрії, від 
якості послуг, що надаються закладами тимчасового 
проживання, залежать обсяги туристичних потоків 
та надходження від туризму.

За визначенням Всесвітньої туристичної організа-
ції (UNWTO, ЮНВТО), засоби розміщення представ-
ляють собою «будь-які об’єкти, що регулярно або 
епізодично надають туристам місця для ночівлі» [2].

У міжнародній практиці прийнята стандартна 
класифікація засобів розміщення туристів, розро-
блена експертами СОТ, згідно з якою всі засоби роз-
міщення діляться на дві основні категорії: колек-
тивні та індивідуальні [2]. До їх складу входять 
готелі та аналогічні їм заклади, а також спеціалізо-
вані та інші колективні засоби розміщення.

Відповідно до Методологічних положень зі ста-
тистики туризму, у статистичну звітність Укра-
їни в 2011 р. було введено категорію «колективні 
засоби розміщування» (КЗР). Як справедливо зазна-
чає Милашко О.Г., колективні засоби розміщування 
після 2011 р. стали розглядатися як однорідна ста-
тистична сукупність. Її однорідність обумовлена 
основною загальною метою всіх КЗР – розміщуван-
ням відвідувачів. До 2011 р. кожний із типів КЗР 
(готелі та аналогічні засоби розміщування та спеці-
альні засоби розміщування) розглядався окремо та 
характеризувався за допомогою різних груп показни-
ків. Нововведення, що були впроваджені в 2011 р.,  
обумовили певні труднощі під час здійснення статис-
тичного дослідження тенденцій розвитку колектив-
них засобів розміщування через непорівнянність у 
часі деяких їхніх характеристик [6].

Милашко О.Г. відзначає, що до 2011 р. для готе-
лів, санаторіїв та інших засобів розміщування не 
передбачалася окрема форма звітності для фізичних 
осіб – підприємців, тобто вони не були суцільно охо-
плені статистичним спостереженням. Саме це обумо-
вило непорівняність у часі практично всіх характе-
ристик колективних засобів розміщування до 2010 р. 
(включно) та відповідних показників уже після 2011 р.  
Так, в Україні кількість готелів та аналогічних засо-
бів розміщування на кінець 2010 р., за даними офі-
ційних статистичних джерел, становила 1731 заклад, 
а на кінець 2011 р. – уже 3 162 заклади [6].

Звідси можна зробити висновок, що порівняння 
показників та виявлення певних тенденцій їх зміни 
можливі тільки починаючи з 2011 р., тому аналі-
тичне дослідження нами проводиться за показни-
ками 2011–2013 рр.

Вважаємо також, що під час проведення аналі-
тичного дослідження некоректно співставляти дані 
кількісних показників діяльності колективних засо-
бів розміщування за 2014 та 2015 рр. з відповід-
ними даними за 2011–2013 рр. у зв’язку з тим, що 
в 2014–2015 рр. у статистичній звітності колектив-
них засобів розміщування не були враховані дані по 
АР Крим, м. Севастополь та по зоні АТО. Вивчення 
тенденцій за кількісними показниками діяльності 
колективних засобів розміщування 2014–2015 рр. по 
Україні в цілому потребує окремого аналізу. Спів-
ставлення же показників колективних засобів розмі-
щування за 2011–2014 рр. із виявленням тенденцій 
зміни цих показників, на нашу думку, доцільно про-
водити лише в розрізі регіонів, за винятком даних 
щодо зони проведення АТО та окупованих територій.

Відповідно до статистичних стандартів України, 
колективні засоби розміщування розподіляються на 
два типи:

- готелі та аналогічні засоби розміщування 
(готель, мотель, готельно-офісний центр, кемпінг, 
клуб із приміщенням для проживання, гуртожиток 
для приїжджих, туристська база, гірський притулок, 
студентський літній табір та інші місця для тимчасо-
вого розміщування);
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- спеціалізовані засоби розміщування (санато-
рій, дитячий санаторій, пансіонат із лікуванням, 
дитячий заклад оздоровлення цілорічної дії, дитя-
чий центр, санаторій-профілакторій, бальнеологічна 
лікарня, грязелікарня, будинок відпочинку, пансіо-
нат відпочинку, база відпочинку, оздоровчий заклад 
одно-, дводенного перебування) [7].

Динаміка загальної кількості колективних засо-
бів розміщування України дає змогу зробити висно-
вок про існуючу тенденцію до їх збільшення на про-
тязі 2011–2013 рр. з 5882 одиниць до 6412 одиниць, 
тобто збільшення на 530 закладів. Зростання від-
бувалось як за готелями та аналогічними засобами 
розміщування – відповідно, з 3162 до 3583 одиниць, 
так і за спеціалізованими засобами розміщування – з 
2720 одиниць до 2829 одиниць (рис. 2).

5882 6041 6412

3162 3144 3583
2720 2897 2829
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Рис. 2. Динаміка колективних засобів 
розміщування Україн у 2011–2013 рр., од.

Джерело: побудовано автором за даними [5]

Таким чином, на протязі 2011–2013 рр. відбу-
лося значне збільшення колективних засобів розмі-
щування України. Темпи росту становили в 2012 р. 
102,7%, у 2013 р. – 106,1%.

Слід відмітити, що спеціалізовані засоби роз-
міщення становили в структурі всіх колективних 
засобів на протязі 2011–2013 рр. меншу частину 
від загальної кількості (від 44% у 2013 р. до 48% у  
2012 р.) (табл. 1).

На протязі 2011–2013 рр. відбувалось збільшення 
кількості розміщених осіб – з 7426,9 тис. у 2011 р.  
до 8303,2 тис. у 2013 р. Темпи росту становили 
106,2% та 105,3% відповідно. Слід зазначити, що 

основна питома вага розміщених осіб припадала на 
готелі та аналогічні засоби розміщування (62,7–
65,9%). Питома вага кількості розміщених у спеціа-
лізованих засобах розміщування знизилась з 37,3% 
у 2011 р. до 34,1% у 2013 р. (табл. 2).

Таким чином, можемо зробити висновок про пози-
тивну тенденцію щодо збільшення колективних засо-
бів розміщування України та зростання кількості 
розміщених осіб у 2011–2013 рр. Але слід зазна-
чити, що, незважаючи на збільшення кількості спе-
ціалізованих засобів розміщування, їх питома вага 
та питома вага кількості розміщених у них осіб зни-
жувалась на протязі 2011–2013 рр., а питома вага 
готелів та аналогічних засобів розміщення, навпаки, 
збільшувалась (рис. 3).
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Рис. 3. Структура колективних засобів 
розміщування в 2011 та 2013 рр., % 

Джерело: побудовано автором за даними [5]

Мережа колективних засобів розміщування в 
Україні в 2014 р. нараховувала 4572 заклади (юри-
дичних осіб та фізичних осіб – підприємців) із кіль-
кістю місць – 408 тис. (без урахування АР Крим, 
м. Севастополь та зони АТО). Слід відмітити, що спе-
ціалізовані засоби розміщення становили у структурі 
колективних засобів 42% і кількість їх дорівнювала 
1927. Більшість відвідувачів (70,3%) надавали пере-
вагу готелям та аналогічним засобам розміщування. 
Спеціалізовані засоби розміщення прийняли в 2014 р.  
тільки 29,7% осіб (табл. 3).

Розглядаючи спеціалізовані засоби розміщу-
вання, треба зважати на те, що вони можуть бути 
неприбутковими. Це чітко сформульовано в методо-
логічних положеннях зі статистики туризму: «Спе-

Таблиця 1
Динаміка колективних засобів розміщування в Україні в 2011–2013 рр.

Роки Колективні засоби розміщування, всього одиниць

Всього У тому числі:

Готелі та аналогічні засоби 
розміщування

Спеціалізовані засоби 
розміщування

одиниць Темпи росту до 
попереднього року, %

одиниць Питома вага, % одиниць Питома вага, %

2011 5882 х 3162 54 2720 46

2012 6041 102,7 3144 52 2897 48

2013 6412 106,1 3583 56 2829 44

Джерело: побудовано автором за даними [5]

Таблиця 2
Динаміка кількості розміщених осіб в Україні в 2011–2013 рр.

Роки Кількість розміщених, тис. осіб

Всього У тому числі:

Тис. осіб Темпи росту до 
попереднього року, %

Готелі та аналогічні засоби 
розміщування

Спеціалізовані засоби 
розміщування

Тис. осіб Питома вага, % Тис. осіб Питома вага, %

2011 7426,9 х 4654,8 62,7 2770,1 37.3

2012 7887,4 106,2 4983,9 63,2 2903,5 36,8

2013 8303,2 105,3 5467,9 65,9 2835,3 34,1

Джерело: побудовано автором за даними [5]
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ціалізовані засоби розміщування – засоби розміщу-
вання, що можуть бути безприбутковими, мають 
єдине керівництво, надають мінімум готельних 
послуг (окрім щоденного заправляння ліжок), не 
обов'язково мають номери, а можуть мати одиниці 
житлового типу або колективні спальні приміщення 
і, крім розміщування, виконують ще яку-небудь 
функцію (наприклад, лікування, оздоровлення, соці-
альну допомогу, транспортування тощо)» [8].

Також необхідно підкреслити і те, що спеціалізо-
вані засоби розміщення виконують лікувальну, оздо-
ровчу, спортивну, транспортну та інші функції. Це 
особливо підкреслено Галасюк С.С. та Гусєвою О.В, 
які зазначають: «Спеціалізовані засоби розміщення 
пропонують місця для ночівлі, але ця послуга не є 
для них головною. Дані заклади характеризуються 
виконанням таких функцій, як лікувальна, оздо-
ровча, спортивна, транспортна тощо. Спеціалізовані 
засоби розміщення можуть бути безприбутковими, 
підлягати єдиному керівництву, надавати мінімум 
готельних послуг (крім щоденного заправляння 
ліжок), не обов’язково мати звичайний номерний 
фонд, замість якого можуть пропонувати одиниці 
житлового типу або колективні спальні приміщення 
(палати, купе, каюти тощо) [9, с. 42].

У своєму дослідженні Аніщенко О.В. відмічає, що 
лікувально-оздоровчий туризм є одним із найбільш 
стійких видових туристичних ринків України і прі-
оритетних напрямів, проте він найбільше потребує 
підтримки і скоординованого розвитку. Наявні та 
потенційні запаси лікувальних ресурсів, враховуючи 
їх якісні та кількісні характеристики, наразі пови-
нні стати спонуканням суспільних практик віднов-
лення здоров'я людини, подовження періоду актив-
ного довголіття та упровадження здорового способу 
життя [10, с. 581].

Але, згідно з дослідженням вищезазначеного 
автора, із загальної кількості закладів санаторно-
курортного комплексу підрозділи сфери сервісу 
мають тільки 67% установ, проте навіть за наявності 
таких більшість оздоровчих закладів, згідно з вимо-
гами Національного стандарту до засобів розміщу-
вання, не відповідають навіть категорії 1. При цьому 
будинок відпочинку, пансіонат відпочинку, оздоров-
чий заклад одно-, дводенного перебування взагалі не 
мають жодної сервісної ділянки. Варто окремо під-
креслити суцільну невідповідність загальним вимо-
гам щодо врахування потреб інвалідів та інших 
маломобільних груп населення [10, с. 588].

Слід особливо відмітити, що за роки незалежності 
санаторно-курортна сфера в Україні практично зали-
шилася без державних дотацій. Відсутність бюджет-
ного фінансування стала наслідком скорочення 
низки державних програм (санаторно-курортного 
лікування хворих туберкульозом, лікування травма-
тичних хвороб спинного мозку, лікування післяін-
фарктних хворих тощо). На теперішній час спеціа-

лізовані санаторії переважно працюють у масовий, 
«високий» сезон, при цьому значна кількість здрав-
ниць згорнули лікувальні бази та перейшли в роз-
ряд установ відпочинку з низьким рівнем сервісного 
обслуговування [10, с. 582–583].

Проведене нами дослідження показало, що в струк-
турі спеціалізованих засобів розміщування в Україні 
в 2014 р. найбільша питома вага припадала на бази 
відпочинку, інші заклади відпочинку (крім турбаз) 
(70,9%), санаторії (9,7%), дитячі санаторії (6,1%),  
санаторії-профілакторії (6,1%), пансіонати відпо-
чинку (3,8%), всі інші заклади становили у загаль-
ній структурі спеціалізованих засобів розміщування 
України менше 1% (рис. 4).
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Рис. 4. Структура спеціалізованих закладів 
розміщування в Україні в 2014 р. % 

Джерело: побудовано автором за даними [5]

За кількістю місць найбільшу питому вагу в 
2014 р. займали бази відпочинку, інші заклади від-
починку (крім турбаз) – 55,3%, санаторії (21,5%), 
дитячі санаторії (6,6%), санаторії-профілакторії 
(6,4%), пансіонати відпочинку (5,8%).

За кількістю розміщених превалювали ті ж самі 
заклади: бази відпочинку, інші заклади відпочинку 
(крім турбаз) – 43,3%, санаторії (33,8%), дитячі 
санаторії (7,7%), санаторії-профілакторії (6,2%), 
пансіонати відпочинку (4,4%) (табл. 4).

Таким чином, аналіз стану спеціалізованих засо-
бів розміщення в 2014 р. показав значне превалю-
вання кількості баз відпочинку та інших закладів 
відпочинку над кількістю санаторіїв, санаторіїв-
профілакторіїв та дитячих санаторіїв, що, на нашу 
думку, не можна віднести до позитивної тенденції 
в розвитку спеціальних закладів розміщення, адже 
одна з основних функції, яку ці заклади пови-
нні виконувати – це оздоровлення та реабілітація. 
Також визиває занепокоєння і скорочення санаторіїв 
та санаторіїв-профілакторіїв у 2015 р., а також від-
міна часткового їх фінансування з 01.01.2015 р. [11].

Розглядаючи ситуацію на міжнародному турис-
тичному ринку в 2015 р., треба зазначити, що, 
згідно з останнім випуском Барометра міжнародного 

Таблиця 3
Колективні засоби розміщування в Україні в 2014 р. за типами 

Види колективних засобів 
розміщування

Кількість колективних 
засобів розміщування, 

одиниць

Питома 
вага, %

У них

Місць, 
од

Питома 
вага, %

Кількість 
розміщених, 

осіб

Питома 
вага, %

Всього 4572 100 407975 100 5424040 100

у тому числі:

готелі та аналогічні засоби розміщу-
вання

2645 58 135391 33,2 3813970 70,3

спеціалізовані засоби розміщування 1927 42 272584 66,8 1610070 29,7

Джерело: побудовано автором за даними [5]
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туризму ЮНВТО, у першій половині 2015 р. число 
міжнародних прибуттів зросло на 4%. За період із 
січня по червень 2015 р. турнапрямки в усьому світі 
прийняли близько 538 млн. міжнародних туристів, 
що на 21 млн. осіб більше порівняно з аналогічним 
періодом 2014 р. [12].

Незважаючи на таке загальне зростання показни-
ків, результати діяльності по турнапрямкам носять 
досить неоднозначний характер. Як і раніше, викли-
кають глобальну заклопотаність аспекти охорони та 
безпеки, у той час як економічна ситуація харак-
теризується більшою нестабільністю порівняно з 
попередніми періодами, при цьому відбувається від-
новлення темпів росту розвинених економік на тлі 
уповільнення темпів росту економік країн, що роз-
виваються. На стан попиту в туризмі також впли-
вають падіння цін на нафту та коливання обмінного 
курсу.

Генеральний секретар ЮНВТО Ріфаї Т. висловив 
думку, що «ці результати показують, що, незважа-
ючи на ріст нестабільності, туризм продовжує закрі-
плювати досягнуті їм за минулі п'ять років позитивні 
результати, забезпечувати розвиток і економічні 
можливості в усьому світі» [12]. Також він закликав 
виявляти більш вагому підтримку туризму як сек-
тору, що володіє потенціалом для розв'язку деяких 
із найбільш актуальних проблем нашого часу, а саме 
створення робочих місць, економічного росту і соці-
альної інтеграції [12].

Висновки. Проведене дослідження дозволяє зро-
бити наступні висновки:

- в Україні склалась позитивна тенденція до  
збільшення колективних засобів розміщування 
та збільшення кількості розміщених осіб у 2011–
2013 рр.;

- незважаючи на зростання кількості спеціалі-
зованих засобів розміщування в Україні, їх питома 
вага та кількість розміщених у них осіб знизилась 
на протязі 2011–2013 рр., а питома вага готелів та 
аналогічних засобів розміщення збільшилась;

- мережа колективних засобів розміщування в 
Україні в 2014 р. нараховувала 4572 заклади (юри-
дичних осіб та фізичних осіб – підприємців) із кіль-
кістю місць 408 тис. (без урахування АР Крим, 
м. Севастополь та зони АТО);

- спеціалізовані засоби розміщування становили 
в структурі колективних засобів в України в 2014 р. 
42% та їх кількість дорівнювала 1927 одиницям;

- більшість відвідувачів у 2014 р. (70,3%) нада-
вали перевагу готелям та аналогічним засобам роз-
міщування. Спеціалізовані засоби розміщування в 
Україні прийняли в 2014 р. лише 29,7% осіб;

- у структурі спеціалізованих засобів розміщу-
вання в Україні в 2014 р. найбільша питома вага 
припадала на бази відпочинку (70,9%), санаторії 
(9,7%), дитячі санаторії (6,1%), санаторії-профілак-
торії (6,1%), пансіонати відпочинку (3,8%), всі інші 
заклади становили у загальній структурі спеціалізо-
ваних засобів розміщування – менше 1%;

- за кількістю місць найбільшу питому вагу у 
структурі спеціалізованих засобів розміщування в 
Україні в 2014 р. займали бази відпочинку (55,3%), 
санаторії (21,5%), дитячі санаторії (6,6%), санаторії-
профілакторії (6,4%), пансіонати відпочинку (5,8%);

- за кількістю розміщених у спеціалізованих 
засобах розміщування в Україні в 2014 р. превалю-
вали бази відпочинку (43,3%), санаторії (33,8%), 
дитячі санаторії (7,7%), санаторії-профілакторії 
(6,2%), пансіонати відпочинку (4,4%).
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Кількість 
СЗР, од

Пит. вага, 
%

У них

Місць, 
одиниць

Питома вага, 
%

Кількість 
розміщених, 

осіб

Питома вага, 
%
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чинку (крім турбаз)
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оздоровчі заклади 1-2-денного пере-
бування

12 0,6 1278 0,5 4251 0,4

Джерело: побудовано автором за даними [5]
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Vasylenko V.P. THEORETICAL ASPECTS OF FORMATION DIVIDEND POLICY OF ENTERPRISES UKRAINE
The paper reviewed theoretical aspects formation of the company's dividend policy. There have been analyzed the main approaches 

to determine the dividend policy of enterprises. There have been investigated and generalized the system providing dividend policy of 
enterprises.

Keywords: dividend policy, enterprise, corporate management, provoding, dividend.

Постановка проблеми. В умовах європейської 
інтеграції, яка є складовою частиною розвитку про-
мисловості України, особливої ваги набуває форму-
вання ефективної та дієвої системи корпоративного 
управління на підприємствах, здатної до впрова-
дження системних і послідовних рішень, підпоряд-
кування всіх завдань зовнішньої та внутрішньої 
політики підприємства досягненню ефективних 
результатів у фінансово-господарській діяльності. 

Одним з основних чинників розвитку промис-
лових підприємств є сформована у процесі розви-
тку ефективна система управління на підприємстві. 
Одним із факторів успішного функціонування під-
приємства є вдала дивідендна політика підприєм-
ства. Вона забезпечує фінансування діяльності під-
приємства, а також дає акціонерам змогу оцінити 
ефективність діяльності підприємства. 

За цих обставин особливо актуальним є форму-
вання надійних теоретико-методологічних засад 
дослідження організаційно-економічного забезпе-
чення дивідендної політики промислових підпри-
ємств в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичним питанням розроблення основних принципів 

та засад формування дивідендної політики приді-
ляло уваги багато як вітчизняних, так і зарубіжних 
науковців, серед яких: В.Д. Базилевич, Д.О. Баюра, 
І.О. Бланк, М. Гордон, Н.Е. Дєєва, Л.В. Клоченок, 
Л.О. Лігоненко, Дж. Лінтнер, М. Міллер, Ф. Моді-
льяні, І.П. Мойсеєнко [5], Н.Г. Пігуль, Л.С. Селіве-
строва, О.В Сташук [4], В.М. Суторміна, Н.В. Юрчук 
та ін. Проте більшість вітчизняних дослідників 
акцентують увагу на шляхах підвищення ефектив-
ності та прибутковості підприємства, не приділя-
ючи належної уваги впливу дивідендної політики на 
фінансову діяльність підприємства. 

Мета статті полягає у пошуку доречних концеп-
цій дивідендної політики для підвищення ефектив-
ності промислових підприємств України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Про-
мисловість є важливою галуззю матеріального вироб-
ництва для будь-якої країни, тому що має особливе 
стратегічне значення для економічного розвитку. На 
розвиток промисловості впливає багато факторів, 
одним з яких є фінансова політика управління під-
приємствами, складовою частиною якої є дивідендна 
політика. Від вибору дивідендної політики залежить, 
яким чином буде розподілятися прибуток на підпри-
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ємстві: спрямовуватись на його розвиток чи виплачу-
ватись акціонерам у вигляді дивідендів. Визначення 
ефективної дивідендної політики для акціонерного 
товариства завжди є актуальним.

Згідно із Законом України «Про акціонерні това-
риства» від 17.09.08 р. №514-VI, «дивіденди – час-
тина чистого прибутку акціонерного товариства, 
що виплачується акціонеру з розрахунку на одну 
належну йому акцію певного типу та/або класу» [1]. 

Дивідендна політика – складова частина загаль-
ної політики управління прибутком, яка полягає 
між розподілом прибутку – споживання та капіталі-
зація з метою зростання вартості підприємства.

Дивідендна політика являє собою сукупність 
методів і заходів управління прибутком, які поля-
гають в оптимізації його пропорцій між частинами, 
що направляються на виплату дивідендів чи вико-
ристовуються для інвестицій. Значна роль дивіденд-
ної політики підприємства характеризується такими 
основними положеннями:

– дивідендна політика є основною складовою час-
тиною політики розподілу прибутку, головна мета 
якої – збільшення рівня добробуту власників підпри-
ємства;

– дивідендна політика є основним інструментом 
впливу на зростання ринкової вартості підприємства;

– характер дивідендної політики є важливим 
індикатором інвестиційної привабливості підприєм-
ства;

– вибір дивідендної політики впливає на трудову 
активність персоналу підприємства, додаткову соці-
альну захищеність працівників;

– обраний тип дивідендної політики здійснює 
вплив на рівень поточної платоспроможності підпри-
ємства [2].

На думку науковців, вибір дивідендної політики 
залежить від двох ключових факторів:

– реакції більшості акціонерів до змін розміру 
дивідендів;

– можливості визначення оптимального розміру 
дивідендів [3, с. 416]. 

На формування дивідендної політики впливають 
зовнішні (макроекономічна ситуація, законодавство, 
дивідендна політика конкурентів) і внутрішні фак-
тори (життєвий цикл підприємства, фінансовий стан 
підприємства, склад акціонерів та їх потреби). 

Таблиця 1
Основні етапи формування дивідендної політики

Основні етапи формування дивідендної політики

1. Урахування основних факторів, що визначають пере-
думови формування дивідендної політики

2. Вибір типу дивідендної політики відповідно до 
фінансової стратегії акціонерного товариства 

3. Розробка механізму розподілу прибутку відповідно 
до обраного типу дивідендної політики

4. Визначення рівня дивідендних виплат на одну акцію

5. Визначення форм сплати дивідендів

6. Оцінка ефективності дивідендної політики

Джерело: складено автором.

Дивідендна політика також може виступати як 
спосіб інформування інвесторів про прибутковість 
корпорації, що було доведене Дж. Лінтнером, який 
встановив наявність тісного зв'язку між обсягами 
прибутку та розміром дивідендів. За висновками 
Лінтнера, підприємства (в особі найвищого керів-
ництва) прагнуть до стабілізації або помірного 
зростання дивідендів, що дає змогу сформувати 
певну привабливість для інвесторів та забезпечити 

розширення діяльності шляхом реінвестування 
прибутку.

Отже, дивідендна політика включає в себе набір 
цілей і завдань, які ставить перед собою керівництво 
підприємства щодо виплати дивідендів, та сукуп-
ність методів і засобів їх досягнення.

Обираючи дивідендну політику, необхідно при-
ймати до уваги те, що вона впливає на параметри 
фінансово-господарської діяльності підприємства: 
ліквідність, величину самофінансування, ціну залу-
чення фінансових ресурсів, структуру капіталу та ін. 
Прослідковується чітка залежність між дивідендною 
політикою та самофінансуванням підприємства: чим 
більше прибутку виділяється на виплату дивідендів, 
тим менше коштів залишається у підприємства для 
його розвитку. Якщо ж прибуток спрямовується на 
збільшення власного капіталу (тезаврація прибутку), 
то змінюється загальна структура капіталу підприєм-
ства, що може впливати на його вартість [4, с. 242].

Аналіз теоретичних джерел на тему особливостей 
формування оптимальної дивідендної політики під-
приємства дає нам можливість виділити такі найпо-
ширеніші теорії:

1. Теорія незалежності дивідендів. Її автори 
Ф. Модільяні та М. Міллер стверджують, що вибрана 
політика не впливає ні на ринкову вартість підпри-
ємства (ціну акцій), ні на майновий стан власників 
у поточному чи перспективному періоді, оскільки 
ці показники залежать від суми формованого, а не 
розподіленого прибутку. Згідно з цією теорією, диві-
дендній політиці відводиться пасивна роль у меха-
нізмі управління прибутком. При цьому свою теорію 
вони супроводили значною кількістю обмежень, які 
в реальній практиці управління прибутком забезпе-
чити неможливо. Незважаючи на свою вразливість 
у плані практичного використання, теорія Міллера-
Модільяні стала відправним пунктом пошуку більш 
оптимальних рішень механізму формування диві-
дендної політики.

2. Теорія переваги дивідендів (або «синиця в 
руках»). Її автори М. Гордон та Д. Лінтнер стверджу-
ють, що кожна одиниця поточного доходу (виплаче-
ного у формі дивідендів) у силу того, що вона «очи-
щена від ризику», важить завжди більше, ніж дохід, 
відкладений на майбутнє, у зв’язку з притаманним 
йому ризиком. Виходячи з цієї теорії, максимізації 
дивідендних виплат надається перевага порівняно з 
капіталізацією прибутку.

3. Теорія мінімізації дивідендів (або теорія подат-
кових переваг ). Згідно з цією теорією, ефективність 
дивідендної політики визначається критерієм міні-
мізації податкових виплат за поточними та очіку-
ваними доходами власників. Оскільки обкладання 
податком поточних доходів у формі одержаних диві-
дендів завжди вище, ніж очікуваних (з урахуванням 
фактора вартості грошей у часі, податкових пільг на 
капіталізований прибуток тощо), дивідендна полі-
тика повинна забезпечити мінімізацію дивідендних 
виплат і, відповідно, максимізацію капіталізації 
прибутку з тим, щоб одержати найвищий податко-
вий захист сукупного доходу власників. Однак такий 
підхід до дивідендної політики не влаштовує числен-
них дрібних акціонерів із низьким рівнем доходів, 
які постійно потребують поточних їх надходжень у 
формі дивідендних виплат (що знижує об’єм попиту 
на акції таких компаній, а також і котировану рин-
кову ціну цих акцій).

4. Сигнальна теорія дивідендів (або теорія сигна-
лізування). Ця теорія побудована на тому, що основні 
моделі оцінки поточної реальної ринкової вартості 
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них їх розмірів у наступному періоді і навіть відмові 
від їх виплат у період високих інвестиційних мож-
ливостей, що негативно відбивається на формуванні 
рівня ринкової ціни акцій. Така дивідендна політика 
використовується зазвичай лише на ранніх стадіях 
життєвого циклу підприємства, пов'язаних із висо-
ким рівнем його інвестиційної активності.

2. Політика стабільного розміру дивідендних 
виплат передбачає виплату незмінної їх суми про-
тягом тривалого періоду (за високих темпів інфля-
ції сума дивідендних виплат коректується на індекс 
інфляції). Перевагою цієї політики є її надійність, 
яка створює почуття впевненості в акціонерів у 
незмінності розміру поточного доходу незалежно 
від різних обставин, визначає стабільність котиру-
вання акцій на фондовому ринку. Недоліком цієї 
політики є її слабкий зв'язок із фінансовими резуль-
татами діяльності підприємства, відповідно, у пері-
оди несприятливої кон'юнктури та низького розміру 
формованого прибутку інвестиційна діяльність може 
бути зведена до нуля. Для того щоб уникнути цих 
негативних наслідків, стабільний розмір дивідендних 
виплат установлюється зазвичай на відносно низь-
кому рівні. Це відносить згаданий тип дивідендної 
політики до категорії консервативної, що мінімізує 
ризик зниження фінансової стійкості підприємства 
через недостатній темп приросту власного капіталу.

3. Політика мінімального стабільного розміру 
дивідендів із надбавкою в окремі періоди (або полі-
тика екстра-дивіденда) за достатньо розповсюдже-
ною думкою являє собою найбільш зважений її тип.  
Її перевагою є стабільна гарантована виплата диві-
дендів у мінімально передбаченому розмірі (як у 
попередньому випадку) за високого зв'язку з фінан-
совими результатами діяльності підприємства, що 
дає змогу збільшувати розмір дивідендів у періоди 
сприятливої господарської кон'юнктури, не зни-
жуючи при цьому рівень інвестиційної активності. 
Така дивідендна політика дає найбільший ефект на 
підприємствах із нестабільним у динаміці розміром 
формування прибутку. Основний недолік цієї полі-
тики полягає в тому, що за тривалої виплати міні-
мальних розмірів дивідендів інвестиційна привабли-
вість акцій компанії знижується і, відповідно, падає 
їх ринкова вартість.

4. Політика стабільного рівня дивідендів перед-
бачає встановлення довготривалого нормативного 
коефіцієнта дивідендних виплат відносно суми при-
бутку (або нормативу розподілу прибутку на спожив-
чій та капіталізованій його частині). Перевагою цієї 
політики є простота її формування та тісний зв'язок 
із розміром формованого прибутку. Водночас осно-
вним її недоліком є нестабільність розмірів дивіденд-
них виплат на акцію, що визначається нестабіль-
ністю суми формованого прибутку. Ця нестабільність 
викликає різкі перепади в ринковій вартості акцій за 
окремими періодами, що перешкоджає максимізації 
ринкової вартості підприємства у процесі здійснення 
такої політики (вона сигналізує про високий рівень 
ризику господарської діяльності цього підприєм-
ства). Навіть за високого рівня дивідендних виплат 
така політика зазвичай не приваблює інвесторів 
(акціонерів), що уникають ризику. Тільки зрілі ком-
панії зі стабільним прибутком можуть дозволити собі 
здійснення дивідендної політики цього типу; якщо 
розмір прибутку суттєво змінюється в динаміці, ця 
політика генерує високу загрозу банкрутства.

5. Політика постійного зростання розміру диві-
дендів (здійснюється під гаслом «ніколи не знижуй 
річний дивіденд») передбачає стабільне зростання 

акцій як базисний елемент використовують розмір 
дивідендів, що виплачуються за нею. Таким чином, 
ріст рівня дивідендних виплат визначає автоматичне 
зростання реальної, а також котированої ринкової 
вартості акцій, що за їх реалізації приносить акці-
онерам додатковий дохід. Окрім того, виплата висо-
ких дивідендів «сигналізує» про те, що компанія 
знаходиться на підйомі й очікує суттєве зростання 
прибутку в наступному періоді.

5. Теорія відповідності дивідендної політики 
складу акціонерів (або «теорія клієнтури»). Відпо-
відно до цієї теорії, компанія повинна здійснювати 
таку дивідендну політику, яка відповідає очікуван-
ням більшості акціонерів, їх менталітету. Якщо 
основний склад акціонерів надає перевагу поточному 
доходу, то дивідендна політика повинна виходити 
з переважного напряму прибутку на цілі поточного 
споживання. І навпаки, якщо основний склад акці-
онерів надає перевагу збільшенню своїх очікуваних 
доходів, то дивідендна політика повинна виходити 
з переважної капіталізації прибутку в процесі його 
розподілу.

Теоретично кожна із наведених теорій дивіденд-
ної політики може використовуватись підприєм-
ством протягом певного періоду діяльності заради 
досягнення певної мети. Вибір і практична реаліза-
ція конкретної теорії дивідендної політики підпри-
ємства зумовлена низкою факторів економічного, 
правового, соціального й адміністративного впливу. 
Таким чином, періодичне застосування конкретного 
варіанту дивідендної політики вимагає виваженого, 
економічно обґрунтованого підходу з урахуванням 
особливостей національної економіки, специфіки 
конкретного підприємства та особливостей його 
діяльності [5, с. 292]. 

Таблиця 2
Основні типи дивідендної політики

Підхід до формування 
дивідендної політики

Види використовуваної 
дивідендної політики

Консервативний •	 Залишкова політика диві-
дендних виплат 

•	 Політика стабільного роз-
міру дивідендних виплат

Компромісний •	 Політика мінімального ста-
більного розміру дивіден-
дів з надбавкою в окремі 
періоди

Агресивний •	 Політика стабільного рівня 
дивідендів 

•	 Політика постійного зрос-
тання розміру дивідендів 

Джерело: складено автором.

1. Залишкова політика дивідендних виплат 
передбачає, що фонд виплати дивідендів створю-
ється після того, як за рахунок прибутку задоволена 
потреба у формуванні власних фінансових ресурсів, 
що забезпечують, повною мірою, реалізацію інвести-
ційних можливостей підприємства. Якщо за наяв-
ними інвестиційними проектами рівень внутріш-
ньої ставки дохідності перевищує середньозважену 
вартість капіталу (або інший вибраний критерій, 
наприклад коефіцієнт фінансової рентабельності), то 
основна частина прибутку повинна бути направлена 
на реалізацію таких проектів, оскільки вона забез-
печить високий темп росту капіталу (відкладеного 
доходу) власників. Перевагою політики цього типу є 
забезпечення високих темпів розвитку підприємства, 
підвищення його фінансової стійкості. Недолік же 
цієї політики полягає в нестабільності розмірів диві-
дендних виплат, повній непередбачуваності формова-
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рівня дивідендних виплат у розрахунку на одну 
акцію. Зростання дивідендів під час здійснення такої 
політики відбувається, як правило, у твердо встанов-
леному відсотковому прирості до їх розміру в попе-
редньому періоді (на цьому принципі побудована 
розглянута раніше «модель Гордона», що визначає 
ринкову вартість акцій таких компаній). Перевагою 
такої політики є забезпечення високої ринкової вар-
тості акцій компанії і формування її позитивного імі-
джу у потенційних інвесторів за додаткових емісій. 
Недоліком цієї політики є відсутність гнучкості в її 
проведенні та постійне зростання фінансової напру-
женості: якщо темп зростання коефіцієнта дивіденд-
них виплат зростає (тобто якщо фонд дивідендних 
виплат зростає скоріше, ніж сума прибутку), то 
інвестиційна активність підприємства скорочується, 
а коефіцієнти фінансової стійкості знижуються (за 
інших рівних умов). Здійснення такої дивідендної 
політики можуть дозволити собі лише реально про-
цвітаючі акціонерні компанії, якщо ж ця політика 
не підкріплена постійним зростанням прибутку ком-
панії, то вона являє собою прямий шлях до банкрут-
ства [5, с. 294].

Залежно від власних стратегічних цілей, акціо-
нерна корпорація може застосовувати такі види диві-
дендної політики: 

1. Політика «нульового» дивіденду полягає в 
невиплаті дивідендів взагалі. Це означає, що ком-
панія свідомо попереджає акціонерів про «нульову» 
дивідендну політику, а акціонери підтверджують 
свою згоду (чи незгоду) з даною політикою, голо-
суючи за це фактами купівлі (чи продажу) акцій 
компанії. Керівництво такої корпорації фактично 
будує свою дивідендну концепцію на припущеннях 
Міллера-Модільяні. Як зазначалося вище, прикла-
дом такої дивідендної політики може служити кор-
порація Microsoft, яка взагалі не виплачує дивіден-
дів. Така політика виправдана у випадку корпорації, 
оскільки ринкова ціна акцій даної компанії понад 
10 разів перевищує балансову ціну, тобто ту кіль-
кість власного капіталу, яка еквівалентна одній 
акції. За такого співвідношення менеджмент ком-
панії фактично вирішує, чи скерувати, наприклад, 
грошовий потік чистого прибутку на дивіденди, чи 
поповнити ним власний капітал компанії за рахунок 
нерозподіленого прибутку. Кожна скерована таким 
чином гривня чистого прибутку означає: у першому 
випадку збагачення акціонерів рівно на 1.00 грн., а 
в другому – утворення з одного долара бази потенцій-
ного зростання курсу акцій на 10.00 грн. і більше. 
Зрозуміло, який варіант у цьому разі обирає менедж-
мент. Зазначимо, що це можливо лише тоді, коли 
акціонери пов'язують свої очікування зі значним 
зростанням акцій компанії, довіряють її менедж-
менту або якщо їхнього сукупного корпоративного 
впливу недостатньо для того, щоб змінити цю полі-
тику. 

2. Політика «100%» дивіденду Ця політика від-
носно рідко зустрічається в діяльності підприємств. 
Її сутність полягає у виділенні 100% нерозподіле-
ного прибутку на виплату дивідендів. Таким чином, 
дана політика фактично – антипод «нульової» диві-
дендної політики. Виділення 100% чистого прибутку 
на виплату дивідендів фактично означає, що в роз-
порядження компанії не надходить нерозподілений 
прибуток, отриманий у даному обліковому періоді. 
Таким чином, за даної облікової політики не відбува-
ється збільшення власного капіталу компанії, а отже, 
не закладається фінансова база для наступного зрос-
тання курсу акцій. Така політика може бути виправ-

дана винятково для підприємств, які обмежені у 
зростанні специфікою своєї діяльності. Наприклад, 
підприємства, що займаються видобутком корисних 
копалин. У будь-якому разі даний тип політики не 
можна відносити до особливо раціонального. 

3. Політика фіксованого дивіденду. Цей вид 
дивідендної політики досить часто застосовується 
в практиці акціонерних корпорацій. Вона полягає 
у виділенні однієї і тієї самої абсолютної величини 
дивідендів із розрахунку на одну акцію. Оскільки 
чистий прибуток корпорації має тенденцію стано-
вити різну величину в різних облікових періодах, 
то для збереження фіксованої абсолютної величини 
дивіденду на одну акцію виділяють адекватну та 
завжди різну частину на виплату дивідендів. Коли 
немає чистого прибутку компанії в даному обліко-
вому періоді, на виплату дивідендів можуть скеру-
вати навіть резервний фонд компанії. Політика фік-
сованого дивіденду характерна для привілейованих 
акцій, проте деякі корпорації можуть застосовувати 
її і до звичайних акцій. Позитивний аспект такого 
застосування – наближення звичайних акцій за сво-
їми характеристиками ризику до привілейованих 
акцій за ординарної наявності в них, як і в усіх інших 
звичайних акцій, права на участь в управлінні ком-
панією. Оскільки за даними акціями виплачуються 
фіксовані дивіденди, то для таких цінних паперів 
відносно легко побудувати модель їх оцінки, базую-
чись на дисконтних грошових потоках. 

4. Політика фіксованого дивіденду з преміаль-
ними виплатами Такий тип дивідендної політики 
дуже подібний до попередньо наведеного. Проте полі-
тика фіксованого дивіденду з преміальними випла-
тами передбачає на додаток до фіксованої (гаранто-
ваної) частини дивідендів ще й додаткові преміальні 
виплати в ті періоди, коли керівництво компанії вирі-
шить їх виплатити. Преміальні кошти виплачуються 
тоді, коли компанія досягає особливо позитивних 
фінансових результатів. Такі преміальні виплати, 
як правило, – позитивний чинник для курсу цін-
них паперів корпорації, оскільки відповідно до дея-
ких теорій поведінки інвесторів на фондовому ринку 
останні чекають позитивних змін у дивідендній полі-
тиці. 

5. Політика виділення на дивіденди фіксованого 
відсотка з прибутку. Її традиційно вважають найпо-
ширенішою. Метод вирахування суми дивідендів, 
що належать виплаті з розрахунку на одну акцію 
за цієї дивідендної політики, відносять до класич-
них, оскільки його наводять у більшості підручни-
ків із корпоративного управління та фінансів. Сут-
ність даної дивідендної політики визначається саме 
методом обчислення дивідендів із розрахунку на 
одну акцію. Для такого обчислення спочатку вирі-
шують, яку частку (відсоток) чистого прибутку може 
бути виділено на виплату дивідендів. Потім знахо-
дять абсолютне значення даної частки чистого при-
бутку. Це і буде сума виділена на виплату дивідендів 
за акціями. Для того щоб знайти суму дивідендів, 
яка припадає на одну акцію, потрібно суму, виді-
лену на виплату дивідендів за акціями, поділити на 
кількість звичайних акцій, що перебувають в обігу. 
До позитивних моментів даної дивідендної політики 
варто віднести її простоту та зрозумілість у застосу-
ванні. Ще однією перевагою можна вважати прозо-
рість механізму нарахування. Акціонери корпорації, 
яка використовує цю дивідендну політику, розумі-
ють, що величина їхніх персональних дивідендних 
доходів залежить не від мінливих (та часом волюн-
таристських) рішень менеджменту компанії, а від 
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об'єктивних фінансових характеристик корпорації, 
насамперед величини отриманого в даному обліко-
вому періоді чистого прибутку. Зважаючи на те, що 
чистий прибуток корпорації переважно має тенден-
цію до зростання в часі, акціонери часто очікують і 
зростання дивідендних виплат із розрахунку на одну 
акцію. Один із важливих моментів даної дивідендної 
політики, який визначає його специфіку, – наявність 
сезонних аномалій у прибутках корпорацій залежно 
від специфіки їхньої операційної діяльності. Це 
пов'язано передусім із сезонністю їхнього продажу. 
Чистий прибуток та сума, призначена для дивіденд-
них виплат, виступають тісно пов'язаними величи-
нами з продажами компанії, тобто вони переважно 
коливаються відповідно до сезонності продажу. Як 
результат, сезонні аномалії продажу відображаються 
в сезонних аномаліях дивідендів, коли здійснюється 
політика виділення на дивіденди фіксованого відсо-
тка з прибутку. 

6. Прогресивна дивідендна політика – одна з 
найпопулярніших серед акціонерів передусім тому, 
що вона передбачає поступове постійне збільшення 
дивідендних виплат із розрахунку на одну акцію. 
Дуже часто це поступове збільшення дивідендів про-
являється постійним темпом приросту дивідендних 
виплат. Практика країн із розвинутими ринковими 
економічними системами показує, що більшість 
акціонерних корпорацій здійснюють поквартальну 
виплату дивідендів. Із причин, наведених вище, 
квартальні дивідендні виплати відображають сезонні 
аномалії продажу корпорації. Отже, для запрова-
дження прогресивної дивідендної політики треба 
забезпечувати приріст стосовно дивідендних виплат 
аналогічного кварталу попереднього року. Якщо 
акціонерна корпорація дотримується прогресивної 
дивідендної політики, то в процесі визначення вели-
чини поточних дивідендних виплат передусім варто: 
встановити величину дивідендних виплат на одну 
акцію в аналогічному кварталі минулого року; при-
йняти рішення стосовно темпу приросту поточних 
дивідендних виплат порівняно з аналогічним квар-
талом минулого року; на основі встановленого темпу 
приросту визначити поточні дивідендні виплати на 
одну акцію; визначити, яка сума грошей потрібна 
для забезпечення даних поточних дивідендних 
виплат, для цього треба поточні дивідендні виплати 
на одну акцію перемножити на кількість звичайних 
акцій в обігу; визначити, який відсоток чистого при-
бутку становить сума, потрібна для забезпечення 
поточних дивідендних виплат; вирішити остаточно, 
чи може акціонерна корпорація виділити цю частину 
прибутку на дивідендні виплати. Якщо дана частина 
чистого прибутку може бути виділена на дивідендні 
виплати, то переходять до реалізації дивідендної 
політики, а якщо ні, то зменшують темп приросту 
поточних дивідендних виплат та повторюють наве-
дену вище послідовність дій або навіть відмовля-
ються від прогресивної дивідендної політики. 

7. Регресивна дивідендна політика – це фактично 
антипод прогресивної дивідендної політики, оскільки 
передбачає стале та поступове зменшення дивіденд-
них виплат, що еквівалентно їх приросту з від'ємним 
темпом. Це найменш популярний вид дивідендної 
політики серед акціонерів. Застосування даної полі-
тики часто приводить до того, що акціонери вирі-
шують продати акції даної корпорації. Якщо про-
гресивна дивідендна політика часто приводить до 
зростання курсу акцій, то регресивна – до падіння. 
Тим не менше акціонерні товариства часто бувають 
змушені застосовувати дану дивідендну політику в 

силу об'єктивних обставин. Зростання конкуренції 
часто приводить до зменшення величини чистого 
прибутку. На початку ринкових перетворень в Укра-
їні деякі вітчизняні акціонерні товариства отриму-
вали значні прибутки, викликані низьким рівнем 
конкуренції та неефективністю вітчизняного ринку. 
У ті часи вони встановлювали невиправдано великі 
дивідендні виплати за своїми акціями. Із часом 
рівень конкуренції суттєво вплинув на прибутки 
таких компаній, проте задавши значний темп висо-
ких дивідендних виплат, тепер ці акціонерні товари-
ства змушені запровадити непопулярну регресивну 
дивідендну політику. 

8. Політика негрошових виплат. Деколи за бра-
ком потрібних фінансових ресурсів акціонерні кор-
порації вдаються до політики негрошових дивіденд-
них виплат. У цьому разі замість прямих грошових 
дивідендних виплат використовують, як правило, 
найближчі грошові замінники. Заслуговує на увагу 
політика виплати дивідендів випуском нових цінних 
паперів, наприклад акцій чи облігацій. Оскільки 
найцінніші папери володіють цілим спектром спе-
цифічних фінансових характеристик, то політика 
негрошових виплат може далеко виходити за рамки 
даного дослідження та звестися до пояснення харак-
теристик цінних паперів взагалі. 

9. Політика нагромаджених кумулятивних диві-
дендів. Деколи, не бажаючи застосовувати політику 
негрошових виплат та не маючи достатніх фінансо-
вих ресурсів для грошових дивідендних виплат, кор-
порація вирішує застосувати політику нагромадже-
них грошових дивідендів. У цьому разі дивіденди 
оголошуються, проте виплата їх відкладається до 
кращих часів. Практика та теорія реалізації диві-
дендної політики знають багато прикладів реалізації 
дивідендних виплат до зазначених вище політик чи 
навіть відповідно до певних специфічних обставин, в 
яких перебуває дана корпорація. Науковці роблять 
спроби розкласифікувати теоретичні засади, відпо-
відно до яких здійснюється на практиці та чи інша 
дивідендна політика. Так, відповідно до класифіка-
ції, наведеної І.О. Бланком, теорії, котрі пробують 
пояснити, як «правильно» застосовувати дивідендну 
політику, висовують гіпотези стосовно поведінки 
інвесторів залежно від дивідендної політики. Це 
передусім теорії: про незалежність дивідендів, про 
надання переваги дивідендам, про мінімізацію диві-
дендів, сигнальна теорія дивідендів (теорія сигналі-
зування), теорія відповідності дивідендної політики 
складу акціонерів (теорія клієнтури). 

Як бачимо, серед теорій, згаданих вище, часто 
суперечливих, жодна не може остаточно та вичерпно 
пояснити, як «правильно» застосовувати різні види 
дивідендної політики. На думку автора, абсолютну від-
повідь можна знайти у сфері практичного застосування 
дивідендної політики українськими підприємств [6].

Згідно з даними НКЦПФР, на протязі 2010–2013 рр.  
більшість українських підприємств та компаній 
дотримувались консервативної дивідендної полі-
тики, реінвестуючи майже весь прибуток у розвиток 
бізнесу. Це пояснюється складною фінансовою ситуа-
цією в їх діяльності, а також прагненням до переосна-
щення для більш переконливого конкурування із під-
приємствами-конкурентами, особливо із західними 
підприємствами, де рівень фондоозброєності на поря-
док вищий, аніж у країнах СНД. Із 2010 по 2012 р.  
сума нарахованих дивідендів зросла більш, ніж у 
півтора рази, проте на кінець 2013 р. вона скороти-
лася майже вдвічі. Динаміку величини суми нарахо-
ваних дивідендів представлено на рис. 2.
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Рис. 2. Динаміка суми нарахованих дивідендів

Як і сума нарахованих дивідендів, сума виплаче-
них дивідендів зростала до 2012 р., проте в 2013 р. 
вона дещо знизилась (рис. 3).
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Рис. 3. Динаміка суми виплачених дивідендів

Сучасний стан корпоративного управління підпри-
ємствами України потребує вдосконалення. Входження 
України до числа країн Європейського Союзу означає, 
що українські підприємства мають модернізуватися 
задля підвищення рівня конкурентоздатності на євро-
пейському ринку. У тому числі це потрібно для більш 
ефективного управління дивідендами підприємства.

Організаційно-економічне забезпечення дивіденд-
ної політики – сукупність організаційних та еконо-
мічних методів управління, що сприяють досягненню 
цілей власників підприємств у рамках обраної диві-
дендної політики.

Крім організаційно-економічного, існує ще 
декілька елементів системи забезпечення дивідендної 
політики підприємств в Україні, які представлено в 
табл. 3.

Висновки. Аналізуючи теорії дивідендної полі-
тики, варто зазначити, що кожну з них можна вико-
ристовувати в роботі вітчизняних підприємств. Усе 
залежить від цілей, які керівництво підприємства 
ставить перед менеджерами. 

Нові умови діяльності вітчизняних підпри-
ємств вимагають реформування та вдосконалення 
системи корпоративного управління як одного із 
факторів підвищення конкурентоспроможності на 
європейському ринку. Для цього мають бути ство-
рені належні інституційні умови вдосконалення 
системи корпоративного управління. Це пози-
тивно вплине на дивідендну політику українських 
підприємств. 

Дослідивши звіти НКЦПФР за останні чотири 
роки, можна зробити висновок, що на даному етапі 
роботи переважна більшість підприємств реінвес-
тують прибуток, майже не виплачуючи при цьому 
дивіденди акціонерам. Це пояснюється складною 
фінансовою ситуацією в країні, а також бажанням 
удосконалення свого виробництва. 
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Таблиця 3
Система забезпечення дивідендної політики підприємств України 

Елемент системи Що в себе включає

Організаційне 
забезпечення

Вибір оптимальної дивідендної політики, що оптимально поєднає інтереси акціонерів із необхідністю 
фінансування підприємства на рівні, достатньому для його розвитку.

Економічне 
забезпечення

Фінансування поточної діяльності підприємства для його розвитку, отримання та розподілу прибутку 
між акціонерами або інвестування коштів у фінансову діяльність підприємства на інший період.

Нормативно-
правове забезпе-
чення

Перелік нормативних актів, які регулюють відносини між юридичною особою – підприємством, а 
також фізичними особами:
•	 Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI;
•	 Закон України «Про акціонерні товариства» від 19.09.91 р. №1579-XII;
•	 Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.91 р. № 1576-XII;
•	 Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI;
•	 Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується 

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений Постано-
вою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170;

•	 Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена Наказом Мінфіну 
України від 30.11.99 р. № 291;

•	 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затверджене Наказом 
Мінфіну України від 26.04.2000 р. № 91;

•	 Положення (стандарт) бухгалтерського облік 15 «Дохід», затверджене Наказом Мінфіну України 
від 29.11.99 р. № 290.

Інформаційне 
забезпечення

Система інформаційного повідомлення (через оголошення) акціонерів щодо зборів акціонерів підпри-
ємства, а також виплати дивідендів. Оголошення включає: назву підприємства, місце та час прове-
дення зборів акціонерів, дату зборів власників підприємства, де було прийняте рішення про виплату 
дивідендів, період, за який виплачуються дивіденди, величина дивідендів на одну акцію, особли-
вості оподаткування дивідендів.

Інституційне 
забезпечення

Міністерство фінансів України, Верховна рада України, Фонд державного майна України, Держав-
ний комітет із регулювання цінних паперів та фінансових ринків, Мінекономрозвитку.

Джерело: складено автором.
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Постановка проблеми. Оскільки в умовах розви-
тку економіки все більше уваги приділяється фор-
муванню ресурсів підприємства, то питання аналізу 
формування собівартості продукції підприємства є 
досить актуальним. Ця тема є предметом досліджень 
багатьох вітчизняних та зарубіжних учених. Зазна-
чені питання набувають особливого значення за умов 
ринкової трансформації економіки, пошуку ефектив-
них механізмів економічного розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
У сучасних економічних умовах відіграє важливу 
роль визначення шляхів формування витрат госпо-
дарської діяльності підприємства. Питанням фор-
мування та здійснення витрат на підприємствах, 
їх оцінка, пошук шляхів зниження і оптимізації є 
предметом досліджень таких науковців та практи-
ків, як: С.А. Котляров, І.О. Бланк, Ф.Ф. Бутинець [1]  
та ін. Теоретичні аспекти калькулювання собівар-
тості продукції досліджували І.О. Бланк, С.Ф. Друрі, 
Ч. Хорнгерн, Дж. Фостер [2], серед українських учених –  
В.Г. Андрійчук, Ф.Ф. Бутинець, Н.В. Герасимчук, 
В.П. Завгородній, В.Я. Савченко, В.В. Сопко, В.Г. Лін-
ник, С.Ф. Покропивний, А.Т. Мармоза, Ю.М. Тютюн-
ник, Л.І. Шваб, Л.В. Чижевська [4] та ін.

Мета статті полягає у висвітленні теоретичних 
основ і методичних підходів до формування витрат 

господарської діяльності підприємства, виявленні 
проблем та шляхів їх вирішення для розвитку під-
приємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Гос-
подарська діяльність включає як виробничу діяль-
ність, у процесі якої виробляється продукція, вироби 
народного споживання та інші матеріальні цінності, 
та невиробничу діяльність, пов'язану з виконанням 
різних видів робіт, у тому числі науково-дослідних, 
надання послуг, результати яких відчужуються як 
товар. Господарська діяльність має здійснюватися 
належним чином та давати якісні результати, що 
можливо забезпечити, якщо суб'єкти господарю-
вання будуть мати достатні знання, навички, досвід, 
а це досягається, коли така діяльність здійснюється 
постійно у вигляді промислу. Тобто важливою озна-
кою господарської діяльності є її систематичність, 
виконання на професійній основі. У господарській 
діяльності значну роль відіграють витрати, адже від 
обсягу витрат та раціонального використання ресур-
сів залежить якість господарської діяльності підпри-
ємства.

Сучасний погляд на категорію витрат досить різ-
номанітний. В економічній літературі не має єдиного 
підходу до економічного визначення як витрат у 
цілому, так і виробничих витрат зокрема, тому дане 
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поняття часто розглядається з кількох точок зору, 
які іноді суперечать одна одній. Отже, під час здій-
снення виробничої діяльності питання суті витрат є 
досить важливими і залишаються актуальною темою 
дискусій, які розгортаються як у періодичній літера-
турі, так і на науково-практичних конференціях та 
семінарах [5].

У процесі господарської діяльності на підприєм-
стві має місце створення витрат.

Витрати – це сукупність виражених у грошо-
вій формі і використаних ресурсів підприємства, 
пов'язаних із виробництвом продукції, наданням 
послуг, виконанням робіт та їхньою реалізацією. Для 
того щоб краще розуміти та контролювати створення 
витрат на підприємстві, їх класифікують за певними 
ознаками. Класифікація допомагає глибше зрозуміти 
суть витрат, вивчити порядок їх формування і мету 
використання.

У господарській діяльності значну частку мають 
витрати на виготовлення продукції. Для контролю 
витрат необхідно визначити собівартість продукції.

У процесі своєї господарської діяльності підпри-
ємство проводить безліч фінансово-господарських 
операцій і постійно несе витрати, пов'язані з їх про-
веденням. Одні групи витрат безпосередньо пов'язані 
зі здійсненням конкретної операції (із конкретним 
об'єктом витрат), інші – мають загальний характер і 
необхідні для забезпечення функціонування підпри-
ємства в цілому. Усі витрати – і матеріальні, і тру-
дові, і фінансові – підприємство здійснює для забез-
печення своєї господарської діяльності.

Операційні витрати є основною складовою час-
тиною витрат підприємства. До них входять: вироб-
нича собівартість, адміністративні витрати, витрати 
на збут, інші операційні витрати. Під операційними 
витратами (собівартістю) розуміються виражені в 
грошовій формі витрати трудових, матеріальних, 
нематеріальних, фінансових ресурсів на здійснення 
операційної діяльності.

Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які 
не входять до виробничої собівартості, поділяють на: 
адміністративні, витрати на збут та інші операційні

витрати.
Витрати операційної діяльності групують за 

такими економічними елементами: матеріальні 
затрати, витрати на оплату праці, відрахування 
на соціальні заходи, амортизація, інші операційні 
витрати [6].

Для контролю надзвичайно важливого значення в 
сьогоднішніх умовах господарювання набуває інфор-
мація про витрати не в цілому по підприємству чи 
організації, а в частині більш деталізованих об'єктів 
формування затрат.

Бухгалтерському апарату затрати на виробництво 
найкраще контролювати там, де відбувається вироб-
ничий процес або його обслуговування. У зв'язку 
з цим з'явилися такі об'єкти формування й обліку 
затрат, як місця виникнення затрат, центри затрат і 
центри відповідальності.

Місцем виникнення затрат називається місце, де 
вони фактично утворились.

До місць виникнення затрат відносять структурні 
підрозділи (цехи, бригади, відділи, дільниці), які 
являють собою об'єкти нормування, планування й 
обліку затрат виробництва з метою контролю і управ-
ління витратами виробничих ресурсів.

Основою виділення центрів затрат є спільність 
устаткування, що використовується, виконуваних 
операцій чи функцій.

Центри відповідальності стосовно процесу вироб-

ництва поділяють на основні та функціональні, а за 
відношенням до внутрішньогосподарського меха-
нізму – на госпрозрахункові й аналітичні. Осно-
вні центри відповідальності забезпечують контроль 
затрат у місцях їх виникнення: виробничий комп-
лекс відповідає за затрати цехів, що входять до 
нього, цех – за затрати дільниць, які належать йому, 
дільниця – за затрати бригад.

Функціональні центри поширюють контроль 
затрат на багато місць їх виникнення, якщо затрати 
у них формуються під впливом даного центру. 

Госпрозрахункові центри відповідальності, як 
правило, співпадають із місцями виникнення затрат, 
їм належить контроль у момент виникнення витрат.

Аналітичні центри відповідальності не пов'язані 
із системою внутрішніх госпрозрахункових відносин, 
вони створюють системи контролю окремих витрат.

Розрізняють два види центрів відповідальності, а 
саме: центр відповідальності за затратами, центр від-
повідальності за фінансовими результатами.

Разом із тим розрізняють такі принципи виді-
лення центрів відповідальності на підприємстві: 
функціональний, територіальний, відповідності орга-
нізаційній структурі, подібності структури затрат.

За функціональним принципом виділяють такі 
центри відповідальності:

– обслуговуючі центри відповідальності, які 
надають послуги іншим центрам усередині підприєм-
ства (їдальні, електропідстанції, паросиловому госпо-
дарству);

– матеріальні центри відповідальності, які слу-
жать для заготівлі і забезпечення підприємства чи 
організації матеріальними ресурсами (відділ матері-
ально-технічного постачання);

– виробничі центри відповідальності являють 
собою підрозділи основного, допоміжного і підсо-
бного виробництва;

– управлінські центри відповідальності – заводо-
управління, бухгалтерія, відділ кадрів;

– збутові центри відповідальності займаються 
реалізацією продукції (відділ маркетингу, збуту).

За територіальним принципом існує два варіанти 
поділу на центри відповідальності:

1. У рамках одного центру відповідальності 
поєднані декілька функцій (наприклад, деякі під-
приємства мають декілька представництв у різних 
регіонах, кожне таке представництво займається 
маркетингом, рекламою, збутом продукції тощо).

2. Один функціональний напрям діяльності поді-
ляють на декілька центрів відповідальності (напри-
клад, підприємство має декілька складів, розміще-
них у різних частинах міста).

Вибір способу поділу підприємства на центри від-
повідальності визначається специфікою конкретної 
ситуації. 

Формування витрат за центрами витрат і сферами 
відповідальності до цього часу ще не знайшло належ-
ного застосування на підприємствах України, хоча 
його необхідність диктується тією обставиною, що 
в умовах ринкового середовища слід мати детальну 
інформацію про формування собівартості та шляхи 
її зниження з метою обмеження витрат на виробни-
цтво, що призведе до мінімізації ціни продажу [7].

Рівень економічної ефективності діяльності під-
приємства залежить від багатьох чинників та умов. 
Ці чинники в реальності діють не ізольовано, а зде-
більшого перетинаються і обумовлюють один одного. 
Частина з них залежить від діяльності підприємства, 
інші пов'язані з технологією й організацією виробни-
цтва, а деякі зумовлені рівнем використання вироб-
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ничих ресурсів і впровадженням науково-технічного 
прогресу [8].

Найважливішим показником економічної ефек-
тивності діяльності підприємства є отримана сума 
прибутку. Його формують сума грошових надхо-
джень, одержана підприємством від продажу сіль-
ськогосподарської продукції, та затрати, пов'язані з 
його виробництвом і реалізацією.

Виручка від реалізації залежить від обсягів товар-
ної продукції та ціни на неї, ціна ж значною мірою – 
від попиту і пропозиції на кожний окремий вид про-
дукції, що виробляє підприємство, її якості, каналів 
реалізації, строків реалізації та ін. Особливим чин-
ником, який впливає на збільшення виручки від 
реалізації, є підвищення якості продукції. На якісну 
продукцію, що постачається на ринок, існує кращий 
попит, вона реалізується за вищою ціною. 

Чинники, що формують і мають великий вплив 
на обсяг прибутку, постійно перебувають у тісному 
взаємозв'язку, обумовлюють один одного. Через 
це зміна одного з них спричиняє відповідну зміну 
інших. 

Відповідно до обмеженості ресурсів і важли-
вості їх економії, основними чинниками, які визна-
чають ефективність виробництва, є трудомісткість, 
матеріаломісткість і фондомісткість продукції. Із 
цього випливає, що підприємство в господарській 
діяльності повинно приділяти значну увагу вдо-
сконаленню технології, спеціалізації та концентра-
ції виробництва, організації й оплаті праці, впро-
вадженню досягнень науково-технічного прогресу і 
набутому досвіду.

Для беззбиткового функціонування підприємства, 
його фінансової сталості слід не тільки мати необ-
хідні ресурси, а й правильно встановлювати норма-
тивний рівень їх витрачання, визначати оптимальне 
співвідношення ресурсів для виробництва і реалізації 
продукції (робіт, послуг), тобто чітко володіти інфор-
мацією про структуру виробничих витрат підприєм-
ства, уміло ними управляти. На підприємстві форму-
ють витрати відповідно до їх класифікації та мети. 
Залежно від класифікаційних ознак витрати повинні 
відповідати таким принципам: об’єктивності; еконо-
мічної однорідності; повноти; відповідності доходам; 
ефективності; достовірності; суттєвості.

Основним завданням управління витратами є 
пошук шляхів ефективного використання наявних 
обмежених ресурсів за допомогою основних функ-
цій: планування, калькулювання, обліку, аналізу і 
контролю витрат внутрішньовиробничої діяльності, 
які взаємопов’язані між собою [4].

Для оптимізації витрат на виробництво продук-
ції підприємство повинне використовувати методи, 
які забезпечать йому тривалий успіх. Підприємство 
може вкласти додаткові кошти в дослідження і роз-
робки, які дадуть можливість зменшити витрати на 
виробництво продукції без зниження її якості. Також 
підприємство може зменшити витрати за допомогою 
грамотної роботи з постачальниками [3]. 

У сучасних ринкових умовах із поширеними 
кризовими явищами актуальною проблемою є при-
йняття рішень з підвищення рівня прибутковості. 
Крім чинників збільшення обсягів виробництва про-
дукції, просування її на незаповнені ринки, виникає 
проблема зниження витрат на виробництво і реаліза-
цію цієї продукції.

До основних джерел зниження витрат виробни-
цтва і реалізації продукції підприємства належать:

– зниження витрат сировини, матеріалів, палива 
та енергії на одиницю продукції;

– зменшення розміру амортизаційних відраху-
вань, що припадають на одиницю продукції;

– зниження витрат заробітної плати на одиницю 
продукції;

– скорочення адміністративних та накладних 
витрат під час експорту та імпорту товарів;

– ліквідація непродуктивних витрат і втрат.
На економію ресурсів значно впливає кількість 

техніко-економічних чинників. Найбільший вплив 
мають такі групи внутрішньовиробничих чинників, 
як:

– підвищення технічного рівня виробництва;
– удосконалювання організації виробництва і 

праці;
– зміна обсягу виробництва.
Всі вони призводять до зниження витрат сиро-

вини, матеріалів, заробітної плати. Зменшення 
витрат сировини і матеріалів досягається за рахунок 
зниження норм їхнього використання, скорочення 
відходів і втрат у процесі виробництва і збереження, 
повторного використання матеріалів, упровадження 
безвідходних технологій.

На розмір витрат істотний вплив має зміна цін на 
сировину і матеріали. За їхнього збільшення витрати 
зростають, а за зниження – зменшуються.

Зниження витрат підприємства забезпечується і 
за рахунок зменшення витрат живої праці на оди-
ницю продукції та темпів зростання його продуктив-
ності відносно темпів зростання середньої заробітної 
плати.

Значне зниження витрат можна досягти також у 
результаті застосування прогресивних методів органі-
зації виробництва. Прикладом є розроблена в Японії 
і маюча широке застосування в усьому світі система 
організації виробництва justintime (точно в термін). 
Вона знижує витрати виробництва за рахунок безде-
фектного виготовлення продукції. Сутність її поля-
гає в тому, що комплектуючі вироби, деталі постав-
ляються споживачу у визначене місце, у потрібний 
час, у необхідній кількості. Якщо попадаються бра-
ковані деталі, виробничий процес зупиняється, тому 
що запасів на робочому місці не має.

Система justintime сприяє зниженню витрат, 
головним чином, за рахунок того, що:

1. знижуються витрати на складування і збе-
реження напівфабрикатів як у споживача, так і у 
виробника. Останній окрім того знижує витрати на 
реалізацію;

2. має місце забезпечення бездефектного виготов-
лення продукції постачальником. Підприємства в 
цих цілях повинні навчати всіх співробітників мето-
дам контролю якості, підвищувати відповідальність 
робітників за якість, використовувати автоматичні 
пристрої для контролю якості і т. д. У результаті 
знижуються витрати виробництва, що пов’язані з 
повторною обробкою бракованих виробів, споживан-
ням сировини і заробітною платою.

Велику увагу слід приділити таким резервам, 
як правильний підхід до класифікації та калькулю-
ванню витрат.

Підприємства – суб’єкти зовнішньоекономічної  
діяльності повинні вміло управляти накладними 
витратами під час експорту та імпорту товарів. 
Накладні витрати під час експорту (імпорту) – це 
витрати підприємства з перевезення і реалізації това-
рів, які поділяються на витрати в національній та 
іноземній валютах. Прямі накладні витрати в наці-
ональній валюті включаються до собівартості кон-
кретних товарів, непрямі (загальновиробничі) – не 
включаються. Це такі витрати, як збори за митне 
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оформлення і мито, вартість експортної (імпортної) 
ліцензії, транспортні витрати до порту експортера 
(імпортера), фрахтування судна, навантажувально-
розвантажувальні роботи, страхування перевезення.

Зниження розміру накладних витрат пов’язане з 
підвищенням ефективності експорту (імпорту), тому 
перевірка дотримання підприємством у звітному 
періоді режиму економії та пошук можливостей їх 
скорочення є важливим інструментом у підвищенні 
ефективності всієї діяльності підприємства.

Із цією метою здійснюється аналіз витрат звіт-
ного періоду порівняно з попереднім. У процесі 
аналізу слід встановити причини зміни величини 
накладних витрат відносно обсягу реалізації чи 
собівартості товарів, а також за окремими видами 
накладних витрат. Необхідно мати на увазі, що при-
ріст абсолютного рівня накладних витрат може бути 
викликаний такими причинами, як збільшення кіль-
кості реалізованих товарів та зміни розмірів окремих 
видів витрат на одиницю реалізованих товарів. Зміна 
відносного же рівня викликана такими причинами, 
як зміни цін на товари, зрушення у структурі реа-
лізації товарів, зміна величини витрат на одиницю 
кількості реалізованих товарів [7].

Висновки. Результати досліджень свідчать, що 
комплексний підхід до управління витратами дасть 
змогу знизити їх розмір, підвищити ефективність 
як зовнішньоекономічної, так і господарської діяль-
ності підприємства в цілому. Теоретичні основи 

можуть допомогти краще зрозуміти суть витрат гос-
подарської діяльності підприємства. Знання проблем 
та причин їх створення допоможе краще зрозуміти 
їх суть та можливі наслідки. Знаючи суть проблеми 
формування витрат, можна в ході аналізу шукати 
шляхи їх вирішення для розвитку підприємства. 
Знаходження оптимального варіанту для зменшення 
витрат необхідне для ефективного функціонування 
підприємства.
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ПРОБЛЕМИ КАТЕГОРИЗАЦІЇ МОТЕЛІВ В УКРАЇНІ

Статтю присвячено аналізу системи категоризації готельних підприємств, зокрема мотелів. Проведено дослідження окремих 
нормативно-правових документів чинного законодавства України про категоризацію засобів розміщення. Зроблені висновки про 
основні проблеми встановлення категорій мотелям у зв’язку із протиріччями, виявленими в нормативно-правовій базі. 

Ключові слова: мотель, категоризація, процедура сертифікації, послуги розміщення, знаки відповідності, нормативно-пра-
вова база. 

Галасюк С.С. ПРОБЛЕМЫ КАТЕГОРИЗАЦИИ МОТЕЛЕЙ В УКРАИНЕ
Статья посвящена анализу системы категоризации гостиничных предприятий, в том числе мотелей. Проведено исследо-

вание отдельных нормативно-правовых документов действующего законодательства Украины о категоризации средств разме-
щения. Сделаны выводы об основных проблемах установления категорий мотелям в связи с противоречиями, выявленными в 
нормативно-правовой базе. 

Ключевые слова: мотель, категоризация, процедура сертификации, услуги размещения, знаки соответствия, нормативно-
правовая база.

Galasyuk S.S. PROBLEMS OF THE MOTELS CATEGORIZATION IN UKRAINE
Article is devoted to the analysis of categorization system of the hotel enterprises, including motels. Research of separate standard 

and legal documents of the Ukraine current legislation on a categorization of tourism accommodation is conducted. Conclusions are 
drawn on the main problems of establishment of categories to motels in connection with the contradictions revealed in standard and 
legal base. 

Keywords: motel, categorization, procedure of certification, placement service, marks of conformity, standard and legal base.

Постановка проблеми. У всьому світі мотелі вва-
жаються основним типом готельних закладів, при-
значених для обслуговування туристів, подорожу-
ючих на автомобілях або автобусах. Для сприяння 
споживачам у свідомому виборі засобу розміщення, а 
також для інформування їх про комплекс надаваних 

послуг і рівень комфорту розробляються спеціальні 
стандарти по категоріях та застосовуються правила 
категоризації готельних підприємств. 

В Україні на даний час створено пакет норма-
тивно-правових актів, необхідних для оцінки послуг 
мотелів із метою отримання ними певної категорії, 



89ауковий вісник Херсонського державного університетуН
однак між окремими документами існують супереч-
ності, які перешкоджають розвитку процесу катего-
ризації цих засобів розміщення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Узагальненням досвіду категоризації готелів займа-
ються провідні вітчизняні вчені, які присвятили 
даному дослідженню окремі глави власних наукових 
праць [1, с. 57–133; 2, с. 204–220; 3, с. 176–188; 4, 
с. 86–99]. Проте детальний аналіз розвитку процесу 
категоризації мотелів на підставі нормативно-право-
вих актів чинного українського законодавства доте-
пер не проводився.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Незважаючи на існування певної 
нормативно-правової бази з категоризації засобів 
розміщення, її недосконалість унеможливлює прова-
дження процедури категорування мотелів в Україні. 

Мета статті полягає в аналізі системи категори-
зації мотелів на підставі вивчення окремих норма-
тивно-правових актів чинного законодавства України 
про готельне господарство та виявленні неузгодже-
ності між ними із цього питання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Нор-
мативно-правові засади щодо встановлення катего-
рій мотелям в Україні почали формуватися з 1979 р.  
згідно зі спільним для пострадянського простору 
«Положенням про віднесення готелів до розряду, а 
номерів до категорій», яке діяло разом із Прейскуран-
том № К-05 на послуги готелів [1, с. 111]. Залежно від 
рівня комфорту номерів, надання готельних послуг, 
організації роботи служб обслуговування, розмі-
рів і типів громадських приміщень усі мотелі поді-
лялись на п’ять категорій: «Вища А», «Вища Б»,  
«Перша», «Друга», «Третя». Діапазон категорій, уста-
новлених для готелів, був ширше – крім перерахо-
ваних, вони мали можливість отримати ще дві кате-
горії: «Люкс» (найвищу) та «Четверту» (найнижчу). 
Категоризація готелів та мотелів у той час здійснюва-
лась у вигляді їх атестації, яку проводили міністер-
ства та відомства, у підпорядкуванні яких перебували 
дані засоби розміщення. Таким чином, єдиних правил 
провадження процедури сертифікації послуг та кате-
горизації об’єктів розміщення тоді не було. 

Наступним кроком у вдосконаленні вимог до 
категорій готельних підприємств стало прийняття 
міждержавного стандарту ГОСТ 28681.4-95 «Турист-
ско-экскурсионное обслуживание. Классификация 
гостиниц», уведеного в дію на території України з 
1997 р. Категоризація готелів здійснювалась від-
повідно до комплексу вимог щодо матеріально-тех-
нічного забезпечення, номенклатури та якості нада-
ваних послуг, рівня обслуговування. Згідно з цим 
стандартом, мотелі визначались як готелі, розташо-
вані поблизу автомобільних доріг, та категорувались 
по «зірках», серед яких вищою була категорія «4*», 
нижчою – «1*». Проте саме для готелів вищою вва-
жалась категорія «5*». Таким чином, жодних окре-
мих вимог до мотелів не існувало, однак вони мали 
можливість отримати максимум чотири зірки. 

Варто зазначити, що перші спроби встановлення 
єдиних вимог до категоризації об’єктів розміщення 
туристів з’явились у 1999 р. із прийняттям «Правил 
обов’язкової сертифікації готельних послуг», розро-
блених на підставі нормативних вимог, які містились 
у ГОСТ 28681.4-95 «Туристско-экскурсионное обслу-
живание. Классификация гостиниц». Так, «Прави-
лами обов’язкової сертифікації готельних послуг» 
(1999 р.) передбачалось:

– здійснення обов’язкової сертифікації готель-
них послуг на відповідність обов’язковим вимогам 

стандартів та інших нормативних документів щодо 
безпеки життя і здоров’я людей, захисту їх майна, 
охорони навколишнього середовища;

– провадження добровільної сертифікації з іні-
ціативи самих суб’єктів готельної діяльності на від-
повідність їх послуг вимогам стандартів, які не є 
обов’язковими, а мають тільки рекомендаційний 
характер (встановлення категорій готелям (зокрема, 
мотелям) та аналогічним засобам розміщення, серти-
фікація на систему управління якістю тощо); 

– надання права здійснювати сертифікацію 
готельних послуг тим органам, які акредитовані 
в установленому порядку в національній системі 
УкрСЕПРО;

– встановлення певного порядку провадження 
процедури сертифікації готельних послуг та катего-
ризації об’єктів розміщення за однією з трьох мож-
ливих схем, розроблених з урахуванням особли-
востей надання готельних послуг різними типами 
засобів розміщення;

– організація технічного нагляду за сертифікова-
ними об’єктами протягом дії сертифікату відповід-
ності (від одного до п’яти років залежно від схеми 
сертифікації). 

Таким чином, починаючи з 1999 р. усі колек-
тивні засоби розміщення повинні були проходити 
процедуру обов’язкової сертифікації своїх послуг 
щодо безпеки їх надання, а готелі та мотелі ще мали 
можливість на добровільних засадах отримати певну 
категорію відповідно до вимог ГОСТу 28681.4-95. 

Зараз в Україні діє Національний стандарт 
ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристичні. Класифікація 
готелів», згідно з яким уже немає відмінностей між 
готелями та мотелями в плані встановлення їм кате-
горій. Окрім того, Національним стандартом Укра-
їни ДСТУ 4527:2006 «Послуги туристичні. Засоби 
розміщення. Терміни та визначення» підкреслено, 
що мотель – це «готель, розташований за межами 
міста вздовж автошляху, як правило, в одно-двопо-
верховій будівлі або в частині будівлі з окремим вхо-
дом, який має умови для паркування й технічного 
обслуговування автомобілів» [5, с. 6]. Таким чином, 
мотелі є одним із типів готелів і на них мають розпо-
всюджуватись правила категоризації, розроблені для 
готелів. 

За умов прийняття ДСТУ 4269:2003 про катего-
ризацію готелів в Україні оновились і вимоги щодо 
проведення оцінки їх відповідності нормам, ука-
заним в стандарті. Так, у 2007 р. набули чинності 
«Правила обов’язкової сертифікації послуг з тимча-
сового розміщення» (зі змінам та доповненнями від 
2010 р.), згідно з якими:

– об’єктом сертифікації встановлено послуги роз-
міщення (які полягають у наданні місця для ночівлі 
та санітарно-технічних зручностей споживачу) 
замість готельних послуг, які мають більш різнома-
нітну структуру (включно з розміщенням, харчуван-
ням, збереженням майна і багажу, організацією роз-
ваг, спортивно-оздоровчих, торговельних, побутових 
послуг тощо, надаваних споживачам відповідно до 
категорії закладу); 

– кількість схем сертифікації обмежено двома: 
по-перше, обов’язкове обстеження засобу розмі-
щення щодо безпеки надання послуг та встановлення 
категорії готелям (мотелям) та аналогічним засобам 
розміщення з ініціативи їх власників (термін дії сер-
тифікату відповідності – до трьох років); по-друге, 
сертифікація системи управління якістю щодо 
надання послуг з розміщення, яка виконувалась на 
бажання виконавця послуг із метою забезпечення 
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впевненості органу із сертифікації в тому, що засіб 
розміщення здатен систематично надавати послуги, 
які задовольняють вимоги нормативних документів, 
а також додатково з метою підтвердження відповід-
ності готелю (мотелю) або аналогічного засобу роз-
міщення вимогам ДСТУ 4269:2003 до певної катего-
рії (термін дії сертифіката відповідності – до п’яти 
років з урахуванням наявності чинного сертифіката 
на систему управління якістю); 

– з’явились оцінки якості надання послуг («від-
мінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») для 
присвоювання певної категорії готелям або аналогіч-
ним засобам розміщення (за матеріалами обстеження 
номерного фонду та інших приміщень);

– змінився склад комісії із сертифікації: кіль-
кість представників органу сертифікації послуг з 
розміщення (ОСПР) не повинна перевищувати трьох 
осіб; також підсилився вплив органів управління 
туризмом шляхом залучення їх співробітників до 
складу комісії; 

– оновились вимоги щодо технічного нагляду. 
Так, плановий контроль діяльності засобів розмі-
щення мав проводитись один раз на рік (раніше –  
за узгодженням сторін); позапланові перевірки –  
завчасно, із попередженням у письмовій формі 
(раніше – раптово, реагуючі на скарги щодо поганої 
якості надання послуг);

– скасовано норму щодо підписання Ліцензійної 
угоди на право застосування сертифіката відповід-
ності та Знака відповідності;

– обов’язком органів із сертифікації послуг роз-
міщення стало ведення обліку виданих сертифіка-
тів відповідності, надсилання їх копій до Реєстру 
УкрСЕПРО та до центрального органу виконавчої 
влади у сфері туризму протягом п’яти днів після офі-
ційної реєстрації [6, с. 157–174]. 

Таким чином, процедура категоризації готелів 
(мотелів) та аналогічних засобів розміщення зазнала 
змін у бік пом’якшення вимог до їх сертифікаційних 
перевірок. 

Варто зазначити, що зараз в українському зако-
нодавстві діють досить суперечливі вимоги щодо 
категоризації мотелів. Так, наприклад:

– згідно з «Переліком продукції, що підлягає 
обов’язковій сертифікації», на підставі внесення 
змін до законів України «Про технічні регламенти 
та оцінку відповідності» та «Про туризм», в Україні 
з 13.09.2012 р. скасовано обов’язкову сертифікацію 
послуг із розміщення, тому здійснювати перевірки 
щодо дотримання вимог безпеки надання послуг 
готельними закладами не потрібно;

– статтею 19 Закону України «Про туризм» зазна-
чено, що «встановлення категорії об’єктів туристич-
ної інфраструктури (готелів, інших об’єктів, призна-
чених для надання послуг із розміщення, закладів 
харчування, курортних закладів тощо) здійснюється 
центральним органом виконавчої влади, що забезпе-
чує реалізацію державної політики у сфері туризму 
та курортів. Забороняється надавати послуги з роз-
міщення без наявності свідоцтва про встановлення 
відповідної категорії» [7];

– разом із тим у 19 статті Закону України «Про 
туризм» указано, що «встановлення категорій готе-
лям та іншим об’єктам, призначеним для надання 
послуг із розміщення, відповідної категорії здій-
снюється за заявою його власника» [7], тобто добро-
вільно. 

Таким чином, існує явне протиріччя: процедуру 
обов’язкової сертифікації скасовано; отримання 
категорії готелями та мотелями має проводитися за 

умов добровільної сертифікації, але працювати цим 
закладам розміщення без отримання певної категорії 
заборонено.

Ще більше питань викликала Постанова Кабінету 
Міністрів України «Про порядок встановлення кате-
горій готелям та іншим об’єктам, що призначаються 
для надання послуг із тимчасового розміщення (про-
живання)» від 29.07.2009 р. № 803 зі змінами та 
доповненнями (далі – «Порядок встановлення кате-
горій засобам розміщення»). 

Згідно із «Порядком встановлення категорій засо-
бам розміщення»:

– Готелі мають бути категоризовані по «зірках» –  
від однієї до п’яти – відповідно до вимог 
ДСТУ 4269:2003. Однак, як визнають самі розроб-
ники даного нормативного акту, за роки, що минули 
з часу набуття чинності цього стандарту, він вико-
нав своє завдання щодо підвищення рівня якості та 
комфортності вітчизняних готелів, але на даний час 
нормативна база потребує актуалізації та приведення 
у відповідність із вимогами часу. Тому слід зазна-
чити, що критерії оцінювання матеріально-технічної 
оснащеності, комплексу надаваних послуг та квалі-
фікації персоналу українських готелів щодо присво-
єння певних «зірок» значно відрізняються від євро-
пейських аналогів, що не сприяє наданню споживачу 
достовірної інформації про якість послуг, створенню 
умов для просування на міжнародний туристичний 
ринок національного турпродукту [8, с. 262–267].

– Мотелям, які визначені у складі «інших 
об’єктів, призначених для надання послуг із тимчасо-
вого розміщення (пансіонатів, будинків відпочинку, 
туристичних баз, кемпінгів)», категорія має встанов-
люватись за рівнем обслуговування в них («Перший», 
«Другий», «Третій», «Четвертий» та, відповідно, 
«П’ятий» рівні) [9]. Як уже зазначалось, за україн-
ським законодавством мотелі є одним із 15 типів готе-
лів; окрім того, у попередніх «Правилах обов’язкової 
сертифікації готельних послуг» від 1999 р.  
мотелі класифікувались за чотирма категоріями – 
від однієї до чотирьох «зірок». Однак, відповідно 
до «Порядку встановлення категорій засобам розмі-
щення», мотелі не входять до групи готелів і повинні 
оцінюватися за певними «рівнями».

Викликає сумнів і саме оцінювання мотелів та 
інших засобів розміщення за «рівнями» обслугову-
вання. У чинному законодавстві України про туризм 
немає жодних указівок про застосування даної 
норми. Якщо у цьому разі також потрібно корис-
туватися вимогами Національного стандарту ДСТУ 
4269:2003, слід мати на увазі, що класифікація 
мотелів та інших засобів розміщення по «зірковим» 
вимогам із присвоєнням їм «рівнів» внесе зайву плу-
танину в надто недосконалу процедуру категоризації 
[8, с. 262–267]. 

Недосконалість «Порядку встановлення категорій 
засобам розміщення» проявляється й в здійсненні 
процедури категоризації:

– органом із сертифікації, акредитованим в 
УкрСЕПРО, створюється комісія, яка здійснює 
«добровільну сертифікацію послуг із тимчасового 
розміщення стосовно безпеки для життя і здоров’я 
людей, захисту їх майна та охорони довкілля» [9] 
(тобто, незважаючи на добровільність цієї проце-
дури, вона повинна виконуватись в обов’язковому 
порядку спеціально створеною комісією при ОСПР); 

– у разі наявності позитивних результатів про-
ведення такої сертифікації послуг із розміщення 
даний орган із сертифікації утворює другу комісію 
– із питань оцінювання засобу розміщення на катего-
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рію – та призначає її голову. Склад комісії тотожний 
тому, що було визначено в «Правилах обов’язкової 
сертифікації послуг з розміщення» (2007 р.), тобто 
також включає аудиторів із сертифікації, представ-
ників Мінекономрозвитку (як центрального органу 
виконавчої влади у сфері туризму), висококваліфі-
кованих фахівців зі сфери готельного господарства 
та туризму. Роботи з оцінювання засобів розміщення 
виконуються відповідно до вимог ДСТУ 4269:2003;

– орган із сертифікації надсилає документи про 
результати оцінювання готелю (мотелю) або іншого 
засобу розміщення, а також пропозиції щодо встанов-
лення йому відповідної категорії до спеціально ство-
реної комісії із встановлення категорій готелям при 
Мінекономрозвитку України, яка протягом 14 днів 
розглядає їх і приймає рішення більшістю голосів.

Таким чином, замість однієї комісії із сертифі-
кації (на безпеку надання послуг та на отримання 
категорії), до складу якої залучались представ-
ники профільного відомства, за даним «Порядком» 
потрібно формувати три комісії, що значно усклад-
нює процедуру встановлення категорій готелям. 
Щодо категорування мотелів та інших засобів роз-
міщення, які повинні отримувати так звані «рівні» 
обслуговування, то починаючи з 2009 р. жоден із 
таких закладів категорію не одержав, незважаючи 
на її обов’язковість згідно із Законом України «Про 
туризм».

Висновки. Неузгодженість та протиріччя між 
нормативно-правовими документами про туризм 
та готельне господарство спричинили ситуацію, 
коли мотелі України протягом останніх семі років 
не мають можливості отримати певні категорії та 
правильно позиціонувати себе на ринку готельних 
послуг. Основними проблемами категоризації моте-
лів є такі: відсутність спеціальних вимог саме до 
них (рівень розвинення необхідної інфраструктури 
для задоволення потреб автотуристів, маркування 

автодоріг та під’їзних шляхів за ступенем якості 
тощо), закріплених у Національному стандарті з 
категоризації готелів; невизначеність засобів знаку-
вання мотелів («зірки» або «рівні» обслуговування); 
неможливість отримання оцінки в балах для вста-
новлення певної категорії; відсутність чітко визна-
ченої процедури категоризації мотелів (непрозорість 
етапів порядку сертифікації); відсутність дієвих 
інструментів контролю категорованих засобів розмі-
щення, зокрема мотелів. 
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Постановка проблеми. Сучасне національне еко-
номічне середовище відзначається затратною струк-
турою соціальних гарантій, що створює бар’єри для 
виходу з галузі неефективних суб’єктів господа-
рювання, переважанням ендогенних чинників над 
екзогенними за впливу на економічну ефективність 
та конкурентоспроможність, що відзначається на 
результативності та функціональності стратегічного 
управління. Як наслідок, процеси розвитку підпри-
ємств характеризуються несталістю, стагнацією, від-
сутністю дієвих механізмів управління, що зумов-
лює необхідність дослідження цілої низки питань, 
пов’язаних із формуванням ефективної системи 
управління аграрними підприємствами. Економічне 
зростання суб’єктів господарювання на сучасному 
етапі орієнтоване на інтенсивний тип розвитку, що 
передбачає постійне нарощування обсягів виробни-
цтва продукції з меншою ресурсоємністю та вищою 
якістю продукції. Отже, процес управління підпри-
ємством тісно пов'язаний із формуванням механіз-
мів, у тому числі механізмом управління конкуренто-
спроможністю як чинника максимізації отриманого 
позитивного економічного ефекту в довгостроковій 
перспективі за дотримання принципу ресурсозбере-
ження в аграрній сфері виробництва.

Практика управління аграрними підприємствами 
знаходиться у прямій залежності від дослідження 
теоретичних засад формування його механізмів. 
У цьому контексті важливим є розкриття сутності 
категорії «механізм управління», що забезпечує ско-
ординоване, цілеспрямоване та дієве керівництво 
господарськими процесами; належний організа-
ційно-управлінський вплив на економічний розви-
ток та зростання; реалізацію цілей та завдань управ-
ління. Дискусійними залишаються питання сутності 
та співвідношення категорій «ринковий механізм», 
«економічний механізм», «господарський механізм», 

постійного вдосконалення потребують основні еле-
менти економічного механізму. З огляду на це, осо-
бливої актуальності та важливості сьогодні набуває 
уточнення поняття «механізм управління» та визна-
чення теоретичних підходів до категорії «механізм 
управління конкурентоспроможністю».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У нау-
ковій літературі з питань управління та економіки 
досліджуються різні підходи до характеристики 
механізму управління підприємством. Вивченню 
цього питання присвячені праці В. Алексійчука, 
В. Бойка, В. Білика, М. Дем’яненка, С. Дем’яненка, 
Ф. Зинов’єва, Е. Короткова, А. Кульмана, В. Луц-
ковського, Е. Мінаєва, В. Мухіна, Ю. Новикова, 
Г. Підлісецького, В. Плаксієнка, В. Пономаренко, 
Г. Попова, М. Рогози, О. Страхової, М. Федорова, 
Ф. Хміля, Г. Черевка, О. Шпичака, О. Ястремської 
та ін. Але механізм управління підприємством, що 
є предметом даного дослідження, аналізується недо-
статньо, тому необхідно сконцентрувати увагу саме 
на його вивченні.

Мета статті полягає у дослідженні основних пара-
метрів, змісту та підходів до визначення поняття 
«механізм», його місця та ролі в системі управління 
аграрними підприємствами, дефініцій «господарський 
механізм», «економічний механізм», «організаційний 
механізм», «правовий механізм», «соціальний меха-
нізм» та «механізм управління ресурсами» як скла-
дових частин системи управління аграрними підпри-
ємствами. Відповідно до поставленої мети визначено 
такі завдання: здійснити аналіз поглядів науковців на 
трактування поняття «механізм управління» та уза-
гальнити наявні підходи до механізмів управління, 
сформувати підхід до трактування категорії «меха-
нізм управління конкурентоспроможністю». 

Виклад основного матеріалу дослідження. Голов-
ною метою управління агроформуваннями є забез-



93ауковий вісник Херсонського державного університетуН
печення динамічної рівноваги між використанням 
ресурсів та їх збереженням, що виражається у фор-
муванні підприємствами науково обґрунтованого під-
ходу до їх розподілу на стадії виробництва. У цьому 
контексті пізнавальні цінності науки управління 
засвідчують, що вона набуває статусу продуктивної 
сили, спроможної робити значний внесок у розви-
ток агровиробництва ринкового типу, забезпечити 
високу еколого-економічну ефективність суб’єктів 
господарювання на землі, консолідувати, інтегру-
вати та організувати в управлінському просторі сус-
пільну поведінку учасників економічних відносин. 
Таким чином, підприємствам аграрного сектору 
необхідно формувати нові підходи до системи управ-
ління, вдосконалювати та постійно адаптувати меха-
нізми функціонування як її складову частину [1]. 

Термін «механізм» досить часто використову-
ється в різних сферах життєдіяльності. Це і «меха-
нізми управління», і «механізми регулювання», і 
«організаційно-економічні механізми», і «соціальні 
механізми», і «правові механізми», і «мотиваційні 
механізми», і «ринкові механізми», і «антикризові 
механізми», а також механізми, які стосуються кон-
кретних сфер господарювання (фінансово-кредитний 
механізм, збутовий, екологічний тощо). Врахову-
ючи це, не можна не погодитись із висловлюванням 
французького вченого А. Кульмана, який наголошу-
вав на існуванні величезного числа механізмів, які, 
на його думку, являють собою систему елементів 
(цілей, функцій, методів, організаційної структури 
і суб’єктів) та об’єктів управління, в якій відбува-
ється цілеспрямоване перетворення впливу елементів 
управління на необхідний стан або реакцію об’єктів 
управління, що має вхідні посилки і результуючу 
реакцію [4, c. 13–14]. 

У результаті проведеного аналізу теоретичних 
джерел можна стверджувати про відсутність єдиного 
підходу до трактування даної категорії. Механізм (із 
грецької Μηχανισμός – засіб, пристрій) – це сукупність 
процесів, явищ, складників, що спонукають його до 
руху або безпосередньо його створюють [8]. 

Розглянемо різні підходи вчених до визна-
чення поняття «механізм». Механізм, із точки зору 
Л.В. Безкоровайної, є послідовною зміною станів та 
сукупністю послідовних дій для досягнення певного 
результату [1, с. 624–631]; як систему, пристрій, 
спосіб, що визначають порядок певного виду діяль-
ності, розглядає механізм С.В. Мочерний [6]; як 
комбінацію органів або функцій для досягнення пев-
ного результату визначає дану дефініцію С.Е. Сар-
кисов [9]; сукупністю засобів та методів управління, 
які визначають можливість цілеспрямованого руху, 
функціонування та розвитку системи, механізм 
визначено В.І. Кушліним та В.П. Чічкановим [5].

Категорія «механізм» у «Короткому економічному 
словнику» визначена як послідовність станів, проце-
сів, які визначають собою які-небудь дії, явища; сис-
тема, пристрій, який визначає порядок якого-небудь 
виду діяльності [3]. Концептуальні засади механізмів 
управління висвітлено в численних працях вітчизня-
них та зарубіжних учених, але на сучасному етапі 
розвитку не має загальноприйнятого поняття «меха-
нізм управління» та єдиного підходу до трактування 
його визначення. 

О. Страхова поняття «механізм» застосовує у 
переносному значенні і трактує як систему, що 
визначає порядок якого-небудь виду діяльності. 
Вона також поєднує зазначене поняття з епітетом 
«механічний», що означає «той, що свідомо не регу-
люється». Звідси, на її думку, під час використання 

поняття «механізм» щодо управління передбачається 
створення такої системи, яка забезпечить постійний 
управлінський вплив, спрямований на отримання 
певних результатів діяльності. 

Розглядає механізм як систему і російський нау-
ковець В. Мухін. Він уважає, що управління – це 
процес, а система управління – механізм, який забез-
печує цей процес. Своєю чергою, систему управління 
він визначає як сукупність двох взаємодіючих під-
систем (тієї, яка керує – суб’єкт управління, та тієї, 
якою керують – об’єкт управління). Зважаючи на 
вищезазначене, можна сказати, що механізм управ-
ління – це взаємодія суб’єкта та об’єкта управління, 
які забезпечують даний процес.

Системою, яка утворюється із взаємопов’язаних 
ланок (підсистем), що об’єднують множину різних 
елементів і блоків, забезпечуючи у процесі їх взаємо-
дії функціонування всіх підсистем, називає механізм 
управління щодо організації відомий український 
учений Ф. Хміль. Діяльність елементів і блоків, на 
його думку, зумовлюється зовнішніми та внутріш-
німи приводами. А метою функціонування механізму 
управління є забезпечення взаємоузгодженої життє-
діяльності економічної, соціальної та техніко-техно-
логічної підсистем організації в стратегічному й опе-
ративному періодах. За словами Г. Попова, механізм 
управління характеризує основоположні, фундамен-
тальні, наріжні «камені» системи управління. До 
нього належать цілі, функції, принципи та методи 
управління. На думку вченого, механізм управ-
ління є основою системи управління разом із керу-
ючою системою в статиці (структура управління –  
органи управління, кадри управління, техніка); 
керуючою системою в динаміці (процеси управ-
ління) та вдосконаленням системи управління (як 
продовження функціонування і особлива стадія 
динаміки).

Е. Коротков стверджує, що система і процес управ-
ління є необхідними, але недостатніми умовами його 
здійснення. Він говорить, що для управління, крім 
цілей, функцій, системи управління та управлін-
ських рішень, необхідно, щоб існували певні мотиви 
трудової активності персоналу. Вони мають врахо-
вуватися під час розробки рішень, у процесі орга-
нізації функціонування системи управління, у всіх 
діях керівництва. У цьому разі мотиви і виступа-
ють засобами впливу, стають важелями управління.  
А вся сукупність мотивів діяльності людини, на яку 
спирається керівництво, є механізмом управління. 
Отже, Е. Коротков визначив механізм управління як 
сукупність мотивів трудової активності персоналу, 
які визначають як саму можливість, так і ефектив-
ність управління, та від яких залежить сприйняття 
впливу. Пізніше він зробив доповнення до свого 
визначення, в якому зазначив, що в поняття меха-
нізму управління необхідно також включити інтер-
еси людини, її цінності, соціально-психологічні уста-
новки, застереження, почуття обов’язку. 

На макро- та мікрорівнях механізм управління є 
найбільш активною частиною системи управління, 
що забезпечує безпосередній вплив на результативні 
чинники економічного зростання об’єкту управління. 
Ключовим елементом даної системи є господарський 
механізм, що представляє собою ядро, що концентрує 
форми організації виробництва, методи, форми та 
рівні управління, економічні зв’язки між суб’єктами 
господарських, ринкових та конкурентних відносин 
та економічні інтереси та стимули, що утворюють еко-
номічну складову господарського механізму під впли-
вом зовнішнього середовища (рис. 1).
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Отже, господарський механізм – це 
певна система способів і форм реалізації дії 
об'єктивних економічних законів із метою 
узгодження економічних інтересів усіх 
суб’єктів економічних відносин для найбільш 
повного забезпечення задоволення потреб усіх 
членів суспільства. Організаційно-економічні 
форми суспільної взаємодії всіх учасників 
ринкових відносин є елементами господар-
ського механізму і тим самим реалізують його 
функції.

Перша функція господарського механізму 
полягає в тому, щоб забезпечити реалізацію 
відносин, які формують економічний базис 
господарських відносин. Реалізація цієї функ-
ції господарського механізму здійснюється 
передусім через систему юридичних законів 
і норм, які забезпечують реалізацію всіх цих 
відносин власності та їх захист. Друга функ-
ція господарського механізму полягає у забез-
печенні поєднання та взаємодії продуктивних 
сил і виробничих відносин. У суспільстві діє 
об'єктивний закон відповідності виробничих 
відносин характеру і рівню розвитку продук-
тивних сил, що передбачає постійне вдоско-
налення всієї сукупності виробничих відно-
син, її постійної адекватності новим рівням 
у розвитку продуктивних сил. Третя функція 
господарського механізму відображається у 
забезпеченні умов безпосереднього поєднання 
робочої сили і засобів виробництва. За умов 
ринкової економіки це поєднання реалізу-
ється через продаж робочої сили як товару її 
носієм і купівля цього специфічного товару 
власником засобів виробництва. На цьому 
базується весь спосіб виробництва ринкової 
економіки. Четверта функція господарського 
механізму пов'язана з вирішенням тих супер-
ечностей, які притаманні ринковій еконо-
міці. Господарський механізм повинен бути 
спрямований на таку організацію економічної 
діяльності, яка б унеможливлювала або мак-
симально зменшувала негативні наслідки сус-
пільного виробництва, що виражені в макси-
мізації економічного ефекту та не враховують 
соціальних, екологічних та інших видів сус-
пільних потреб. 

Виходячи з вищезазначеного виникає 
об’єктивна необхідність узагальнення системо-
утворюючого зв’язку між елементами та під-
системами господарського механізму (рис. 2). 

Господарський механізм підприємства в 
загальному вигляді складається з чотирьох 
підсистем: економічної, організаційної, тех-
нічної і правової. В умовах фази активної адап-
тації національних суб’єктів господарювання 
в цілому та аграрних підприємств зокрема 
до конкурентних відносин на зовнішньому та 
внутрішньому ринках особливої актуальності 
набуває доповнення та уточнення структури 
господарського механізму соціальною підсис-
темою як ключового елементу забезпечення 
конкурентоспроможності.

Організаційна підсистема механізму вклю-
чає процеси, пов'язані з організацією вироб-
ництва, праці та управління, і є складною 
сукупністю організаційних форм, методів і 
засобів підготовки, ухвалення і втілення в 
життя управлінських рішень з удосконалення 
і підвищення ефективності виробництва.
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Форми організації виробництва Економічні зв’язки

зв’язки між державою та
суб’єктами господарювання

зв’язки між підприємствами

зв’язки між підприємствами та 
працівниками

зв’язки між державними
інституціями та споживачами

галузі економіки

територіально-виробничі
комплекси

суб’єкти господарювання різних 
організаційних форм та форм 

власності

Рівні управління

Економічний механізм

цінова політика

фінансово-кредитна політика

податкова політика

амортизаційна політика

політика стимулювання праці

політика страхування ризиків

економічна відповідальність

соціальна відповідальність

загальнодержавне управління

регіональне управління

галузеве управління

внутрішньогосподарське 
управління

Рис. 1. Господарський механізм, як складова частина  
системи управління суб’єктами економічних відносин  

в аграрному секторі економіки
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• розробка організаційної стратегії підприємства;
• визначення типу виробництва, оптимальної спеціалізації підприємства, його організаційної 

структури;
• вибір пріоритетних напрямів розвитку, виробничої програми;
• модифікація моделі управління інформаційними, інтелектуальними, трудовими, 

матеріальними, фінансовими ресурсами;
• удосконалення організації руху матеріально-технічних, фінансових та інформаційних ресурсів; 
• організація розробки бізнес-плану і просування продукції з передбаченням зміни конкуренції 

та кон'юнктури ринку.

організаційна підсистема

• розробка техніко-організаційних заходів із метою підвищення ефективності виробничої та 
управлінської діяльності;

• оновлення техніки;
• дотримання критерію оптимального завантаження виробничих потужностей та максимізації 

корисного ефекту від їх використання;
• використання інноваційного техніко-технологічного продукту;
• впровадження у виробництво ресурсозберігаючих та екологічно безпечних сучасних 

технологій

технічна підсистема

• розробка нормативно-правового забезпечення виробничої діяльності відповідно до діючого 
законодавства;

• дотримання норм та вимог національної та європейської систем якості та стандартизації 
аграрної продукції;

• визначення, координування та регулювання змісту поведінки суб'єктів господарських відносин;
• регулювання правовідносин у господарській діяльності з органами державної влади та 

місцевого самоврядування;
• регулювання правовідносин в арбітражних суперечках.

правова підсистема

• розробка соціально орієнтованої стратегії розвитку підприємства; 
• сприяння професійному зростанню робітників;
• удосконалення та впровадження системи мотивування, заохочення та стимулювання ініціатив 

робітників;
• розвиток системи соціального партнерства та розподілу ризиків.

соціальна підсистема

• розробка економічної стратегії розвитку підприємства;
• підвищення ефективності виробництва та експлуатації обладнання;
• розробка функціональних та інтегральних конкурентних стратегій;
• удосконалення системи управління витратами та ціноутворення;
• розробка та впровадження інноваційно-інвестиційних проектів;
• удосконалення форм підвищення ефективності управлінської діяльності;
• підвищення ефективності використання основних фондів та оборотних коштів і капітальних 

укладень;
• удосконалення системи оцінки і стимулювання праці;
• удосконалення системи стимулювання збуту.

економічна підсистема

Рис. 2. Складові частини господарського механізму 
підприємства
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Економічна підсистема господарського механізму 

управління виробництвом є сукупністю економіч-
них методів, форм, способів, критеріїв, за допомо-
гою яких здійснюються економічні процеси і явища 
з розвитку виробництва. 

Соціальний механізм управління виробництвом –  
це структура, побудована з управлінських груп, 
здатних до саморегуляції, активності, не перебува-
ють в об'єктивно заданих умовах, які обмежують їх 
«суб'єктивний потенціал». Його ключовою ком-
понентою є мотиваційний механізм, який утво-
рюється відповідно до структури підприємства та 
складності його цілей. Він охоплює, як правило, 
три підсистеми мотивів, кожна з яких спрямо-
вана на досягнення певних цілей підприємства, 
а саме: мотиваційний механізм високоякісної 
продуктивної праці; мотиваційний механізм нау-
ково-технічного розвитку виробництва; мотива-
ційний механізм підприємництва.

Мотиваційний механізм високоякісної про-
дуктивної праці спрямований на раціональне 
використання виробничих ресурсів, підвищення 
продуктивності праці, бездефектне виготовлення 
продукції, скорочення термінів освоєння вироб-
ництва нової конкурентоспроможної продукції. 
Мотиваційний механізм науково-технічного роз-
витку виробництва спрямований передусім на 
підвищення науково-технічного рівня підпри-
ємства, створення та освоєння нових видів про-
дукції, інноваційний розвиток. В основу цього 
механізму покладено мотиви нововведень у 
виробництві, які генеруються внутрішніми елемен-
тами виробничого процесу і зовнішнім оточенням, 
мотиви сприйняття нововведень виробничою систе-
мою (відкритість технологічної системи для ново-
введення, сприйняття нововведень працівниками). У 
ринковій економіці мотиви науково-технічного роз-
витку генеруються внутрішніми і зовнішніми чинни-
ками виробничої системи: параметрами виробничого 
процесу (якісними результатами процесу, рівнем 
соціальної організації та мотивації праці), параме-
трами ринкового середовища (конкурентоспромож-
ність, прибуток, нові потреби), новими досягненнями 
науково-технічного прогресу, екологічними пара-
метрами. Мотиваційний механізм підприємництва 
спрямований на виживання та досягнення ключових 
факторів успіху в умовах конкуренції в коротко- і 
довгостроковому періодах. Функціонування цього 
механізму забезпечують мотиви конкуренції і коопе-
рації під час створення нової продукції і технології, 
підприємницькі стратегії, мотиви підприємницького 
ризику, мотиви підприємницьких реакцій на зміну 
зовнішнього оточення. 

Аналіз механізмів управління акцентує увагу на 
необхідності визначення сутності механізму управ-
ління ресурсами підприємства, формування якого 
дасть змогу забезпечити економічне зростання. Про-
цес забезпечення ефективності та конкурентоспро-
можності агроформувань здійснюється в умовах 
невизначеності впливу зовнішнього і внутрішнього 
його середовища на ефективність прийняття управ-
лінських рішень, що обумовлює необхідність засто-
сування методу семантичного моделювання. Сутність 
цього методу полягає в перетворенні простих форм 
економічної інформації у складну високоорганізо-
вану форму економічної інформації на рівні управ-
ління розвитком підприємства, таку як механізм 
забезпечення фінансової безпеки підприємства. Цей 
метод семантичного моделювання широко засто-
совується для моніторингу управління складними 

об’єктами. На рис. 3 наведено семантичну характе-
ристику поняття «механізм управління ресурсами». 

Наведені дані надають можливість встановлення 
логічного зв’язку між дефініціями «механізм» та 
«управління ресурсами підприємства», що виража-
ється в їх послідовній залежності, тобто останнє є 
похідним від попереднього. Своєю чергою, механізм 
є інструментом досягнення максимальної ефектив-
ності під час управління ресурсами агроформувань.

Аналіз механізму управління ресурсами підпри-
ємства дає змогу дійти висновку, що він складається 
з декількох блоків, одночасна дія яких покликана 
отримати достатній для забезпечення умов економіч-
ного зростання, ефективності всіх видів діяльності 
та конкурентоспроможності підприємства, зміц-
нення його ринкових позицій [2]. Механізм управ-
ління ресурсами аграрних підприємств є багатофунк-
ціональною системою, яка покликана виявляти та 
попереджувати загрози зовнішнього та внутрішнього 
характеру, знаходити найкращі джерела та напрями 
діяльності, що забезпечує кожен елемент механізму 
відповідно до поставлених завдань. 

Висновки. Стратегічними завданнями розробки 
та реалізації ефективної системи управління під-
приємства є досягнення стратегічних та тактичних 
цілей його діяльності на основі використання меха-
нізмів. При цьому умовою вдосконалення методів 
управління є повне використання внутрішніх мож-
ливостей підприємства, тобто утворення такої сис-
теми управління, яка б могла своєчасно виявляти, 
координувати, контролювати, аналізувати, коригу-
вати, планувати, здійснювати внутрішній консал-
тинг, інформувати вище керівництво про економіку 
підприємства. Отже, ефективно сформована система 
управління аграрними підприємствами, що побудо-
вана з урахуванням цільових завдань, принципів та 
вдало поєднаних складників, забезпечуватиме інтен-
сивний розвиток, ефективне управління ресурсами, 
нейтралізацію та розподіл ризиків і максимізуватиме 
довгостроковий позитивний ефект та підвищуватиме 
конкурентоспроможність суб’єкта господарювання 
на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Система управління аграрними підприємствами 
генерує ключові виробничі та конкурентні страте-
гії, забезпечує досягнення економічного зростання 
та ефективність функціонування, реалізацію завдань 
господарської політики тощо. При цьому механізм 
управління є її активною складовою частиною, що 
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забезпечення реалізації 
короткострокових та 

довгострокових стратегій

система організаційно-економічних, 
правових та соціальних важелів, що 
забезпечують економічну безпеку, 

стимулюють підвищення 
ефективності та нейтралізують 

можливі ризики під час управління
ресурсами

«механізм» «управління ресурсами» «механізм управління 
конкурентоспроможністю»

Рис. 3. Семантична характеристика поняття «механізм 
управління конкурентоспроможністю»
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забезпечує дієвий вплив на фактори, стан яких обу-
мовлює результат діяльності об’єкту управління. 
Визначено, що під час аналізу внутрішніх факто-
рів управління підприємством слід використову-
вати поняття «механізм управління підприємством», 
зовнішніх – «механізм взаємодії з іншими підприєм-
ствами і організаціями». 

Механізм управління являє собою комплексну сис-
тему управління, складовими частинами якої є кон-
кретні механізми управління (економічний, організа-
ційний, соціальний, правовий та ін.), які в сукупності 
здатні забезпечити збалансоване й ефективне функці-
онування єдиної системи управління підприємством. 
Встановлено, що основою ефективного функціону-
вання будь-якого механізму є узгоджена, цілеспрямо-
вана, взаємодоповнююча дія всіх його складових час-
тин, особливо в нестійкому середовищі. Отже, загальні 
теоретичні та практичні положення щодо побудови 
механізму управління можна застосовувати в процесі 
розробки механізму управління окремими напрямами 
господарської діяльності. Таким чином, розгляд меха-
нізмів управління має відбуватися не з позиції визна-
чення їх функцій, а в контексті обґрунтування страте-
гії суспільно-ефективного розвитку підприємства та її 
реалізації в усіх різноманітних аспектах. До основних 
з них, які співпадають з основними видами діяльності 
підприємства в сучасному глобальному і національ-
ному конкурентному середовищі, відносяться: орга-

нізаційний, виробничо-технічно-технологічний, інно-
ваційно-інвестиційний, податковий, маркетинговий, 
зовнішньоекономічний, соціальний, екологічний та 
інші механізми.
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Постановка проблеми. Одним із напрямів дослі-
джень економічної науки, що відповідає найважли-
вішим потребам сучасності, є економічна безпека 
діяльності підприємств. Систематичний пошук від-
повідей на питання, які пов’язані з економічною 

безпекою суб'єктів підприємництва, викликає заці-
кавленість із боку вчених і практиків-управлінців, 
політиків, підприємців. Це пояснюється визнанням 
домінуючої ролі економіки в забезпеченні внутріш-
ньої та зовнішньої безпеки суб’єктів господарювання.
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Сучасні підходи до розуміння сутності економіч-

ної безпеки та формування відповідних стратегій 
управління не вичерпують усієї складності такого 
системного явища. Наприклад, розгляд індикаторів 
визначення рівня економічної безпеки є важливим 
напрямом вивчення, оскільки метою економіки є 
задоволення потреб населення за протистояння дес-
табілізуючій дії факторів, які утворюють загрозу 
нормальному розвитку країни. Одним із таких інди-
каторів може бути конкурентоспроможність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню та розвитку загальної теорії та практики 
забезпечення і регулювання економічної безпеки 
відводилось значне місце в працях багатьох відо-
мих українських та зарубіжних учених, зокрема: 
В.М. Геєця, В.А. Ілляшенко, В.І. Мунтіяна, О.Ф. Нові-
кової, Є.О. Олейнікова, Г. Пастернак-Таранушенко, 
О.С. Поважного, Г.П. Ситника, В.Т. Шлемко. Зна-
чним внеском у розвиток науки управління еконо-
мічною безпекою підприємства є праці таких укра-
їнських учених, як: Т.Н. Гладченко, Г.В. Козаченко, 
О.М. Ляшенко, В.П. Пономарьов. 

Мета статті полягає у розгляді основних аспек-
тів категорії «конкурентоспроможність», вивченні 
взаємозв’язку між конкурентоспроможністю та еко-
номічною безпекою окремих суб’єктів господарю-
вання, аналізі понятійного апарату дефініції «еконо-
мічна безпека».

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняття економічної безпеки можна розглядати за 
двома напрямами: з одного боку, це забезпечення 
державою економічної безпеки залежним від неї 
суб’єктам, а з іншого – забезпечення економічної 
безпеки держави цими суб’єктами. І ці два напрями 
є взаємопов’язаними та доповнюють один одного. 
Історичний досвід свідчить, що приватний бізнес, 
підприємці та громадяни стають більш зацікавле-
ними у зміцненні держави (крім диктаторських та 
тоталітарних режимів) та захисті її інтересів, якщо 
ефективніше розвивається економіка країни. 

У розвинутій ринковій економіці держава не 
тільки гарантує суспільству дотримання принци-
пів свободи підприємництва, свободи конкуренції 
та особистої свободи – вона є водночас і надійною 
опорою у світовій інтеграції. Із таким твердженням 
можна погодитися, зважаючи на те, що питання еко-
номічної безпеки стає найбільш популярним саме в 
складні для економіки держави періоди, коли поси-
люється диференціація суб’єктів господарювання за 
фінансовою складовою [4, с. 44].

Економічна безпека являє собою динамічний 
інститут, який, використовуючи свої економічні та 
політичні властивості в ринковій системі господа-
рювання, виконує функції забезпечення ефективної 
економічної діяльності всіх підрозділів та підсистем, 
функції по формуванню та підтримці відповідної 
конкурентоспроможності та функції захисту еконо-
мічних інтересів [4, с. 45].

Економічні категорії – конкурентоспроможність 
та економічна безпека – як характеристики еконо-
мічної системи перебувають у тісній взаємодії, котра 
в умовах глобалізації набуває додаткових акцентів. 
Конкурентоспроможність може розглядатися як без-
посередній індикатор рівня економічної безпеки, 
оскільки остання є одним із базисних напрямів дер-
жавної політики здійснення національної безпеки, 
характеризує здатність національної економіки до 
розширеного самовідтворення.

Зростання зацікавленості до вивчення такої кате-
горії, як «конкурентоспроможність», пояснюється 

ускладненням взаємозв'язків та взаємозалежності 
фірм і компаній різних країн, між якими сформо-
вано коопераційні зв’язки. Якщо конкурентоспро-
можність розглядати як критерій і мету розвитку 
економічної системи, тоді економічна безпека являє 
собою необхідну умову для її існування та розвитку.

Найбільш сприятливою є ситуація, коли відпо-
відні характеристики факторів мікрорівня як інди-
каторів конкурентоспроможності та економічної без-
пеки окремих суб’єктів господарювання створюють 
водночас високу конкурентоспроможність та достат-
ній рівень економічної безпеки країни.

У самому загальному вигляді під конкуренто-
спроможністю розуміють наявність властивостей, що 
створюють переваги для суб'єкта економічної діяль-
ності (конкурентної боротьби). Носіями конкурент-
них переваг можуть бути різні предмети або катего-
рії конкурентоспроможності: види продукції, окремі 
підприємства й організації або їх групи, які утворю-
ють галузеві або конгломератні об'єднання, і, наре-
шті, окремі країни або їх об’єднання (регіональні, 
політичні, етнокультурні), що ведуть конкурентну 
боротьбу за лідерство в різних сферах міжнародних 
економічних відносин [8, с. 11]. 

Конкурентні переваги зазвичай досягаються пев-
ними групами факторів, серед яких основними є:

ресурсні – володіння ресурсами особливої якості 
або кількості;

операційні – характеризують ступінь або ефек-
тивність використання наявних ресурсів;

програмно-стратегічні – наявність стратегії розви-
тку суб’єкта – носія конкурентних переваг та якість 
цієї стратегії.

Перші дві переваги є цілком традиційними і 
пов’язані між собою тим, що наявність ресурсів є 
основою для ефективного їх використання, оскільки 
накопичені основні виробничі фонди і кваліфіковані 
кадри дають змогу підприємствам ефективно вико-
ристовувати ці природні ресурси. Роль програмно-
стратегічної переваги визначається тим, що в умовах 
глобалізації економіки конкурентна боротьба фак-
тично перетворюється у боротьбу стратегій на всіх 
рівнях. Відтак, стратегічний компонент стає провід-
ною характеристикою конкурентоздатності, оскільки 
пов’язаний із формуванням і використанням такого 
потенціалу ринкового суб’єкта, ефективний розвиток 
і реалізація якого можуть бути здійснені тільки від-
повідно до стратегії, що розроблена заздалегідь.

Формування конкурентних переваг між собою 
тісно пов'язане, однак саме ця обставина сьогодні 
далеко не завжди враховується, тому зазвичай кон-
курентоспроможність розглядається тільки на мікро- 
і макрорівні, де під мікрорівнем розуміється рівень 
підприємства, а макрорівню відповідає країна. Такий 
підхід має право на існування, однак у ньому фак-
тично зникає конкурентоспроможність товарів – той 
рівень, на якому кожний покупець (споживач), при-
ймаючи рішення щодо покупки товару, підтверджує 
його конкурентоспроможність практично щодня, 
тобто товарний світ, хоча він генетично і створю-
ється підприємствами, компаніями та фірмами, але 
має свою специфіку, яка виявляється у впливах на 
нього споживача. До того ж за конкуренції товарів, 
тобто виявленні їхніх переваг покупцями, останніх 
часто цікавить не стільки, хто їх зробив (сучасною 
ринковою мовою – бренд), скільки їх реальні якість і 
ціна. Хоча відносно багатьох товарів виробник і його 
бренд для покупця мають дуже велике значення, і 
цей зв'язок має тенденцію до зростання в міру зміни 
ролі споживачів на ринку [8, с. 12].
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Конкурентоспроможність, з одного боку, відобра-
жає вимоги ринку, а з іншого – орієнтує суб'єкти 
конкурентної боротьби на здійснення активних дій 
щодо завоювання ринкових позицій, їх утримання, 
зміцнення й розширення. Зазначена характерис-
тика орієнтує економічних агентів на більш активну 
або навіть більш агресивну – у позитивному сенсі – 
діяльність [8, с. 13].

Варто зазначити, що існування єдиного визна-
чення терміну «конкурентоспроможність» немож-
ливе, що пояснюється різним трактуванням даної 
дефініції науковцями і дослідниками. 

На думку певних науковців, конкуренція виступає 
як особливий вид взаємовідносин між людьми, орга-
нізаціями або підприємствами, територіями і харак-
теризується боротьбою за кращі позиції на ринку. 
Як відзначають дослідники, предметом конкуренції є 
товар, і те, наскільки даний товар відповідає потребам 
і вимогам споживачів, буде визначати їх прихиль-
ність та відданість[3, с. 54; 5, с. 47; 7, с. 51].

Окремі дослідники визначають, що конкуренто-
спроможність підприємств залежить від рівня кон-
курентоспроможності продукції. До того ж конку-
рентоспроможність підприємства розглядається як 
відносний параметр, який характеризує відмін-
ності розвитку підприємства порівняно з конкурен-
тами [3, с. 55; 7, с. 50].

Конкурентоспроможність включає ефектив-
ність як складову категорію та описує складні 
взаємозв'язки суб'єктів господарювання, окремих 
фірм і корпорацій, їх галузевих об’єднань і націо-
нальних господарств окремих країн. Ефективність 
є відношенням витрат до результатів, що показує, 
наскільки результативно передбачається використо-
вувати наявні в розпорядженні суб’єкта конкурент-
ної боротьби ресурси. Тобто конкурентоспроможність 
виражає потенціал, здатність до ведення успішної 
конкурентної боротьби, проте який може бути і нере-
алізованим [8, с. 20]. 

Особливим є те, що конкурентоспроможним у 
принципі може бути й малоефективний ринковий 
суб’єкт, оскільки конкурентоспроможність може 
досягатися не тільки продуктивним поліпшенням 
своїх власних характеристик, але й шляхом викорис-
тання різноманітних заходів із блокування розвитку 
конкурентів, Дослідники визначають, що деструк-
тивні заходи, так звані «інституціональні пастки», 
нерідко можуть забезпечити стійкі лідируючі позиції 
підприємству на певний строк [2, с. 53]. 

Ступінь захисту, що забезпечується підприєм-
ствами від аналогічних заходів, значною мірою 
визначає рівень їх конкурентоспроможності, яка в 
такому контексті спрямована на забезпечення еконо-
мічної безпеки (підприємства або країни) [8, с. 20].

Тому зазвичай конкурентоспроможність включає 
поняття економічної безпеки, без забезпечення якої 
ні окрема фірма, ні країна не можуть зберігати ефек-
тивні ринкові позиції тривалий час в умовах сучасної 
світової економіки. Особливої важливості цей фак-
тор набуває під час оцінки конкурентоспроможності 
країни (тобто на макрорівні), оскільки між країнами 
в цьому відношенні практично поки ще не створене 
єдине правове поле.

Отже, поняття конкурентоспроможності де-факто 
включає поняття ефективності й доповнюється 
тим, що вимагає забезпечення економічної безпеки, 
оскільки навіть високоефективний економічний 
суб’єкт, не забезпечений необхідним рівнем захисту 
від конкурентів, ще не може вважатися конкурен-
тоспроможним. Якщо не побудована система такої 

безпеки, конкурентні переваги його не врятують 
і більш того – можуть бути використані конкурен-
тами. Тому, на думку дослідників, конкурентоспро-
можність інтегрує в собі ефективність і безпеку [8].

Серед безлічі факторів, що визначають підходи 
до вирішення проблеми економічної безпеки, виді-
ляють два. Перший – це стан національної еконо-
міки, рівень її конкурентоспроможності. Другий – 
загострення конкуренції у світовому господарстві, 
боротьба за відповідне місце у світовому економіч-
ному табелі про ранги. Звідси випливає, що в усіх 
випадках фактор часу відіграє вирішальну роль, 
тому що не можна забезпечити економічну безпеку 
взагалі. У певний час і в певних умовах знаходиться 
адекватне для цього періоду рішення цієї проблеми 
для конкретної країни [4].

Певні дослідники вважають, що основу еконо-
мічної безпеки заклав академік Л. Абалкін, який 
розумів під цим поняттям «…сукупність умов та 
чинників, які забезпечують незалежність національ-
ної економіки, її стабільність і стійкість, здатність 
до постійного оновлення та самовдосконалення» [1]. 
Вчений трактував економічну безпеку як інститут 
управління. Погоджуючись з С.А. Афонцевим, він 
визначив структуру функцій категорії «економічна 
безпека», яка складалась із трьох частин: економіч-
ної стабільності, незалежності, стійкості національ-
ної економіки. Своєю чергою, національна еконо-
міка припускає створення гарантій та надійних умов 
для підприємництва, захист власності і здатності до 
прогресу та саморозвитку. Таким чином, Л. Абал-
кін зробив значний внесок у методологію та теорію 
розв’язання проблеми «економічної безпеки» на 
рівні держави. 

Економічна безпека, на думку авторів моногра-
фічного дослідження «Економічна безпека Укра-
їни: сутність і напрямки забезпечення», у найбільш 
загальному вигляді являє собою такий стан націо-
нальної економіки, який дає змогу зберігати стій-
кість до внутрішніх і зовнішніх загроз і здатний 
задовольнити потреби особи, сім’ї, суспільства, дер-
жави.

Близьку за змістом дефініцію поняття «еконо-
мічна безпека» дає Г. Пастернак-Таранушенко [6]: 
«Економічна безпека – це стан держави, в якому є 
забезпеченою стабільність її існування, забезпечені 
найліпші умови для життя її мешканців, функціону-
вання та розвитку самої держави».

Більш розгорнуту, конкретизовану дефініцію 
поняття «економічна безпека» дає Є.О. Олейніков [9]. 
Сутність економічної безпеки він визначає як такий 
стан економіки й інститутів влади, за яким забез-
печений гарантований захист національних інтер-
есів, соціальна спрямованість політики, достатній 
оборонний потенціал навіть за несприятливих умов 
розвитку внутрішніх і зовнішніх процесів. Еконо-
мічна безпека – це не тільки захищеність національ-
них інтересів, але й готовність і здатність інститутів 
влади створювати механізми реалізації та захисту 
національних інтересів розвитку вітчизняної еконо-
міки, підтримки соціально-політичної стабільності.

Зазначимо, що підприємством є суб’єкт, який 
являє собою певну економічну систему, характери-
зується виробничо-технічною, економічною та орга-
нізаційною єдністю, та у вартісному вираженні може 
бути оцінений як сукупність його матеріальних і 
нематеріальних ресурсів.

Відповідно, найбільш повноцінним та прийнят-
ним визначенням сутності економічної безпеки є 
такий стан функціонування, за якого підприємство та 
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його продукція є конкурентоспроможними на ринку 
та водночас гарантується: найбільш ефективне вико-
ристання ресурсів, інтелектуального та кадрового 
потенціалу; стабільність функціонування, стійкість 
та прогресивність розвитку; можливість протидіяти 
негативним впливам зовнішнього і внутрішнього 
середовища його функціонування. Відповідно, голов-
ною метою реалізації заходів із забезпечення еко-
номічної безпеки підприємства є гарантування його 
стабільного та максимально ефективного функціону-
вання, а завданнями такої роботи є: досягнення мети 
функціонування підприємства; забезпечення ефек-
тивного використання ресурсів; запобігання руйнів-
ному впливу зовнішнього середовища; зміцнення 
фінансової стійкості і платоспроможності; охорона 
комерційної таємниці та інформації; досягнення без-
пеки персоналу підприємства, майна і капіталу. 

Отже, важливим завданням для забезпечення 
ефективності функціонування сучасних підприємств 
є посилення захисту як окремих суб’єктів господа-
рювання, так і країни в цілому. Ринкові умови гос-
подарювання сприяють зростанню ризиків під час 
здійснення підприємницької діяльності, тому вирі-
шення питань, що пов’язані з економічною безпекою 
діяльності підприємств, є невідкладними заходами. 
Роль економічної безпеки підприємства є визначаль-
ною у зміцненні безпеки всієї національної еконо-
міки, тому забезпечення конкурентоспроможності 
суб’єктів господарювання є важливим завданням, що 
дасть змогу створити необхідні умови для захисту від 
загроз, небезпек, викликів зовнішнього світу.

Висновки. Конкурентоспроможність являє собою 
наявність властивостей, що створюють переваги 
для суб'єкта економічної діяльності, носіями яких 
можуть бути види продукції, підприємства й органі-
зації або їх групи, окремі країни або їх об’єднання. 
Конкурентоспроможність підприємств залежить від 
рівня конкурентоспроможності продукції та розгля-
дається як відносний параметр, який характеризує 

відмінності розвитку підприємства порівняно з кон-
курентами.

Конкурентоспроможність підприємств може бути 
використана для визначення рівня економічної без-
пеки, оскільки підвищення зазначеної характерис-
тики спрямовано на забезпечення економічної без-
пеки.

Аналіз категоріального апарату дефініції «еконо-
мічна безпека» дав змогу визначити, що вивчення 
зазначеної категорії викликає значну зацікавленість 
науковців і розглядається як базис для забезпечення 
розвитку, стабільності, підтримки національних 
інтересів країни. 
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У статті визначено, що можливість інноваційного розвитку залізничного транспорту України значною мірою залежить від 
рівня інноваційної активності промислових підприємств залізничного транспорту, передусім від здатності останніх реалізувати 
стратегічно значимі для галузі інноваційні проекти та забезпечити інтегроване управління життєвим циклом створюваних інно-
вацій, що можливо виконати винятково за рахунок реалізації якісно нової моделі розвитку підприємств галузі. Встановлено, що 
в умовах глобалізації реалізація засад інноваційного розвитку промислових підприємств залізничного транспорту нерозривно 
пов’язана з кластерним підходом до управління процесами інноваційно-технологічної модернізації. Запропоновано створення 
інноваційно-орієнтованого промислово-логістичного кластеру, визначено передумови його формування та подано організаційно-
управлінську модель.

Ключові слова: організаційно-управлінська модель, інноваційно-орієнтований промислово-логістичний кластер, промислові 
підприємства залізничного транспорту, управління життєвим циклом інновацій, передумови.

Дикань Е.В. РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ПРОМЫШЛЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА

В статье определено, что возможность инновационного развития железнодорожного транспорта Украины в значительной 
степени зависит от уровня инновационной активности промышленных предприятий железнодорожного транспорта и в первую 
очередь – от способности последних реализовать стратегически значимые для отрасли инновационные проекты и обеспечить 
интегрированное управление жизненным циклом создаваемых инноваций. Последнее возможно исключительно за счет реали-
зации качественно новой модели развития промышленных предприятий железнодорожной отрасли. Установлено, что в услови-
ях глобализации реализация принципов инновационного развития промышленных предприятий железнодорожного транспорта 
неразрывно связана с кластерным подходом в управлении процессами инновационно-технологической модернизации. В соот-
ветствии с этим предложено создание инновационно-ориентированного промышленно-логистического кластера, определены 
предпосылки его формирования и представлена организационно-управленческая модель.

Ключевые слова: организационно-управленческая модель, инновационно-ориентированный промышленно-логистический 
кластер, промышленные предприятия железнодорожного транспорта, управление жизненным циклом инноваций, предпосылки.

Dykan Е.V. DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT MODEL INNOVATION-ORIENTED INDUSTRIAL AND 
LOGISTICS CLUSTER

In the article it is determined that the possibility of innovative development of railway transport of Ukraine is heavily dependent on 
the level of innovative activity of industrial enterprises of railway transport and, above all, the ability of the latter to implement strategi-
cally important industry for innovative designs and provide integrated lifecycle management generated innovation. This is possible only 
through the implementation of a qualitatively new model of industrial development of the railway industry. It was established that in the 
context of globalization implementation of the principles of innovative development of industrial enterprises of railway transport is inex-
tricably linked with the cluster approach in the management of the processes of innovation and technological upgrading. In accordance 
with the suggested creation of innovation-oriented industrial and logistics cluster, defined conditions of its formation and presents the 
organizational and management model.

Keywords: organizational and management model innovation-oriented industrial and logistics cluster, the industrial enterprises of 
railway transport, lifecycle management innovation, background.

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку 
європейської транспортної системи супроводжується 
формуванням транспортно-логістичних систем у 
напрямах руху потоків транснаціональних вантажів, 
що дають змогу мінімізувати витрати всіх учасників 
товароруху за рахунок реалізації сучасних іннова-
ційних технологій. 

Потенціал геополітичного та геоекономічного 
положення України вказує на величезні транзитні 
можливості країні, завдяки яким реалізується еко-
номічний взаємозв’язок Європейського континенту 
з країнами Азії та забезпечується транспортування 
мільярдів тонн торговельних вантажів. Напрями 
співробітництва України та ЄС у сфері залізнич-
ного транспорту фокусують увагу на необхідності 
його інтеграції в європейську транспортну мережу 
і, відповідно, на досягненні якісних змін у системи 
організації залізничних перевезень. Останні мають 
передбачати як якісне вдосконалення техніко-техно-
логічної бази залізничного транспорту, підвищення 
якості транспортно-логістичних послуг, так і впро-
вадження принципів мультимодальності переве-

зень, поліпшення митного обслуговування і, в більш 
широкому сенсі, реалізації інноваційних перетво-
рень у залізничній галузі. 

Можливість інноваційного розвитку залізничного 
транспорту України значною мірою залежить від 
рівня інноваційної активності промислових підпри-
ємств залізничного транспорту (ППЗТ), передусім 
від здатності останніх реалізувати стратегічно зна-
чимі для галузі інноваційні проекти та забезпечити 
інтегроване управління життєвим циклом створюва-
них інновацій, що можливо виконати винятково за 
рахунок реалізації якісно нової моделі розвитку під-
приємств галузі. Продукція ППЗТ є матеріально-тех-
нічною основою для виконання залізничним тран-
спортом його основних функцій, а, відповідно, від 
рівня її прогресивності та інноваційності залежить 
рівень економічного розвитку галузі в цілому. 

Для промислових підприємств залізничної галузі 
нова модель економічного розвитку має будуватися 
на основі взаємодії всіх учасників, задіяних на всіх 
стадіях життєвого циклу створення інноваційної 
продукції, включаючи конструкторів – розробни-
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ків інновації та кінцевих споживачів інноваційної 
продукції. Така інтеграція в межах технологічного 
циклу промислового виробництва забезпечить ство-
рення конкурентоспроможних інноваційних зразків 
промислової продукції та сприятиме реалізації дов-
гострокових цілей і пріоритетів розвитку залізничної 
галузі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блема розвитку промислових підприємств залізнич-
ного транспорту України та забезпечення їх конку-
рентоспроможності неодноразового обговорювалася 
вітчизняною науковою школою. Свою увагу питан-
ням розвитку промислових підприємств залізнич-
ного транспорту приділяли такі вітчизняні вчені, як 
Ю. Бараш, В. Дикань, О. Іванілов, Л. Калініченко, 
І. Посохов та ін. [1–5]. Існуючий науковий доробок 
даних учених є суттєвим внеском у розвиток тео-
ретико-методичних засад щодо підвищення конку-
рентоспроможності промислових підприємств заліз-
ничного транспорту. Однак, незважаючи на це, в 
умовах трансформації економічних процесів та поси-
лення інтеграційних зв’язків значно актуалізується 
питання зростання рівня інноваційної активності 
ППЗТ за рахунок формування в галузі інноваційно-
орієнтованого промислово-логістичного кластеру як 
основи створення єдиного дослідницько-виробничого 
середовища для реалізації інноваційних проектів 
розвитку підприємств залізничного транспорту.

Мета статті полягає у розробці організаційно-
управлінської моделі інноваційно-орієнтованого 
промислово-логістичного кластеру як основи фор-
мування єдиного дослідницько-виробничого середо-
вища для реалізації інноваційних проектів розвитку 
підприємств залізничної галузі.

Виклад основного матеріалу дослідження. В умо-
вах глобалізації реалізація засад інноваційного роз-
витку ППЗТ нерозривно пов’язана з кластерним 
підходом до управління процесами інноваційно-тех-
нологічної модернізації. Останній досить детально 
розкривається вченими-економістами та асоціюється 
з реалізацією інтеграційних процесів у сфері вироб-
ництва, створенням нових форм економічної актив-
ності, що забезпечують високу ефективність управ-
ління, цілеспрямоване використання сукупного 
виробничого потенціалу та організаційно-економіч-
ного ресурсу всіх учасників утворення [6].

Зміна парадигми розвитку світової економіки 
та її трансформація в мережеву систему горизон-
тальних зв’язків видозмінили функціональну роль 
кластерного підходу в економіці та сприяли перетво-
ренню кластерів у головну системоутворюючу ланку 
світової економіки. Сьогодні кластери – це не зви-
чайна форма кооперації територіально об’єднаних 
підприємств, а є свого роду міжгалузевими організа-
ційно-технічними альянсами, що існують на основі 
поглиблення виробничо-технічних зв’язків між учас-
никами створення, виробництва і реалізації продук-
ції та орієнтовані на досягнення спільних конкурент-
них переваг.

Процес формування кластерних структур є досить 
складним і довготривалим та пов'язаний із необхід-
ністю об’єднати в рамках однієї зони всі технологічні 
процеси з виробництва нової продукції. У цьому про-
цесі особлива увага має відводитися не стільки забез-
печенню територіально-географічної близькості під-
приємств, скільки їх функціонально-синергетичній 
взаємозалежності, у рамках якої буде реалізовано 
втілення новітніх розробок і технологій у конкретну 
модель інноваційного продукту. Саме така здатність 
кластерів сприяти інноваційним перетворенням як в 

окремих галузях, так і в регіонах та країні в цілому 
обумовила їх небувалий розвиток. Сьогодні повністю 
кластеризовано скандинавську і фінську промисло-
вість, машинобудування і хімічну промисловість 
Германії, виробництво продуктів харчування і кос-
метики Франції. 

Першою країною, яка реалізувала на практиці 
кластерну модель розвитку економіки М. Портера, 
стали США. Найбільш відомим прикладом створення 
кластерної структури в цій країні є приклад Силі-
конової долини, у межах якої об’єдналися високо-
технологічні компанії з виробництва програмного 
забезпечення, комп’ютерів та інших високих техно-
логій. За оцінкою експертів, сьогодні близько поло-
вини американських підприємств працюють саме 
за кластерною моделлю і забезпечують більше 60% 
ВВП країни. Стрімкий розвиток кластерних струк-
тур в американській економіці пов'язаний з особли-
вою роллю університетського комплексу та урядо-
вих структур у створенні відповідного інноваційного 
середовища. Це забезпечується за рахунок того, що 
бізнес постійно стимулює наукову сферу до гене-
рування інноваційних розробок, фінансуючи лише 
фактично отримані результати, а уряд забезпечує 
фінансову підтримку кластеру на початковому етапі 
його створення [7].

Кластерна модель розвитку економіки реалізо-
вана і у Великобританії, Німеччині, Італії та Фран-
ції. Серед цих країн найбільш вдалою та ефективною 
формою інвестиційно-інноваційного співробітни-
цтва характеризується Німеччина, де забезпечується 
активна державна підтримка науково-дослідного сек-
тору та консолідація його потенціалу з промисловим 
комплексом [8]. 

В Україні кластерні ініціативи були реалізовані 
ще наприкінці 90-х років і супроводжувалися фор-
муванням в рамках реалізації програм економічного 
відродження Подільського регіону за фінансової 
підтримки Агентства міжнародного розвитку США 
швейного, будівельного, харчового, туристичного, 
продовольчого кластерів та кластера сільського 
туризму в Хмельницькій області. Підтримуючи 
ці ініціативи, кластери поступово створювалися 
і в інших регіонах України. Найбільш відомими 
з них є металургійний кластер (м. Запоріжжя),  
регіональний транспортно-логістичний кластер 
«Південні ворота України» (м. Херсон), дерево-
обробний кластер (Рівненська область), кластер 
добування та переробки каменю (Житомирська 
область), кластер машинобудування, сільського 
господарства, інноваційно-освітній кластер (Хар-
ківська область) та ін. Однак така форма інтегра-
ційних структур так і не набула широкого поши-
рення в країні [9].

Погоджуючись із думку більшості вчених та 
спеціалістів, ключовими проблемами, що перешко-
джають розвитку кластерів, а, відповідно, і розви-
тку інноваційного підприємництва в Україні, варто 
визнати [10; 11]:

- законодавчу неврегульованість процесів клас-
теризації економіки: відсутність стратегії розвитку 
кластерів, яка б визначала принципи, механізми їх 
формування та функціонування;

- відсутність владної активності щодо оцінки та 
подолання проблем, які перешкоджають реалізації 
кластерних ініціатив;

- низький рівень кваліфікації кадрів, що обу-
мовлено невідповідністю змісту й якості освітніх 
програм потребам економіки;
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- низький рівень сприйнятливості підприємств 
до інновацій, що є однією з умов формування класте-
рів; 

- недієвість системи матеріальної і фінансової 
підтримки розвитку кластерів;

- низьку ефективність наявних інфраструктур-
них елементів та відсутність стимулів до їх комерці-
алізації;

- відсутність програми підтримки і розвитку 
великого бізнесу, яка б урахувала необхідність еконо-
мічних форм співпраці великого бізнесу із середнім, 
недостатню кількість інфраструктурних об’єктів, що 
спеціалізуються на трансферті технологій, відсут-
ність інтеграції освіти, науки і виробництва тощо.

Враховуючи євроінтеграційні пріоритети заліз-
ничного транспорту України, потребує іннова-
ційно-технологічних змін саме виробництво висо-
котехнологічної техніки і технології для галузі 
вітчизняними ППЗТ. Відставання технічного рівня 
розвитку вітчизняного залізничного транспорту від 
рівня технічної оснащеності залізничного транспорту 
європейських країн, а, відповідно, й існування тех-
нічних обмежень руху в умовах загальноєвропей-
ської тенденції прискорення швидкості руху поїздів 
значно уповільнюють темпи інтеграції галузі в євро-
пейську транспортну систему і негативно впливають 
на рівень її конкурентоспроможності. Отже, у най-
ближчий перспективі основною проблемою функціо-
нування і розвитку залізничного транспорту України 
є проблема модернізації та техніко-технологічного 
переоснащення залізниць із метою підвищення без-
пеки і швидкості руху залізницями країни та підви-
щення рівня його конкурентоспроможності на євро-
пейському транспортному ринку. 

Процес модернізації та інноваційного розвитку 
залізничного транспорту України потребує участі не 
лише підприємств залізничного машинобудування, 
але й інших учасників процесу створення і реаліза-
ції інновації, які б взаємодіяли на взаємовигідних 
умовах і, відповідно, виконували функцію єдиного 
комплексу з виробництва продукції залізничного 
призначення. 

В умовах посилення конкуренції на ринку про-
дукції залізничного призначення та втрати вітчиз-
няними ППЗТ власних стабільних ринків, необ-
хідності посилення їх конкурентних позиції на 
європейському ринку побудова сильних міжгалузе-
вих та коопераційних зв’язків є найбільш ефектив-
ним методом зростання їх економічного потенціалу 
та підвищення конкурентоспроможності. Саме тому 
формування інноваційно-орієнтованого промислово-
логістичного кластеру має стати основою реалізації 
інноваційної моделі розвитку ППЗТ та підвищення 
рівня їх конкурентоспроможності в умовах євроін-
теграції.

Інноваційно-орієнтований промислово-логістич-
ний кластер пропонується розглядати як об’єднання 
географічно локалізованих у регіоні ППЗТ, поста-
чальників матеріальних, трудових, наукових та 
інвестиційних ресурсів, що формують основу єдиного 
дослідницько-виробничого середовища для реалізації 
інноваційних проектів ППЗТ та реалізують загальну 
стратегію забезпечення конкурентоспроможності 
ППЗТ в умовах євроінтеграції. Такий кластер буде 
сприяти впровадженню інновацій у виробничий про-
цес ППЗТ та інноваційному оновленню їх виробничої 
бази, що, безумовно, на сьогоднішній день необхідно 
для зростання економічного потенціалу промислових 
підприємств залізничної галузі, підвищення рівня їх 
конкурентоспроможності. 

Відповідно до визначеного напряму кластер-
ного розвитку ППЗТ, метою формування і розвитку 
інноваційно-орієнтованого промислово-логістичного 
кластеру є підвищення конкурентоспроможності 
ППЗТ за рахунок формування єдиного дослідницько-
виробничого середовища для реалізації інновацій-
них проектів ППЗТ, що забезпечить доступ останнім 
до інноваційних зразків високотехнологічної про-
дукції залізничного призначення та створить умови 
для активізації інвестиційних процесів у галузі. 
Така інтегруюча можливість інноваційно-орієнтова-
ного промислово-логістичного кластеру буде забез-
печена за рахунок формування тісних зв’язків між 
усіма учасниками створення і виробництва іннова-
ції, що дасть змогу корегувати наукові дослідження, 
дослідно-конструкторські розробки і виробничий 
процес відповідно до потреб залізничного транспорту 
зокрема та вимогами ринку в цілому.

Оскільки життєвий цикл створення інновацій-
ної продукції є достатньо складним і вимагає залу-
чення різного роду суб’єктів, що спеціалізуються не 
лише на безпосередньому виконанні конструктор-
сько-технологічних робіт, але й на розробці новіт-
ніх видів матеріалів, технологій їх виробництва, 
то, відповідно, для формування в окремому регіоні 
інноваційно-орієнтованого промислово-логістичного 
кластеру мають бути створені всі передумови для 
реалізації замкнутого циклу виробництва інновації 
на ППЗТ. Такими передумовами, на думку автора, 
мають виступати:

по-перше, наявність ключових учасників клас-
теру – ППЗТ, зацікавлених у реалізації інновацій-
них перетворень;

по-друге, наявність інноваційно-інжинірингових 
центрів, що володіють базою знань та потенціалом 
НДДКР, здатним продукувати сучасні зразки про-
дукції для потреб залізничної галузі;

по-третє, розвинута інституційна інфраструктура 
(інноваційні центри, науково-дослідні організації, 
регіональний фонд інвестиційного розвитку ППЗТ, 
венчурні фонди, центр розвитку кадрового потенці-
алу та ін.), що створює сприятливе середовище для 
розвитку підприємств – учасників кластеру;

по-п’яте, географічна концентрація та близькість 
розміщення підприємств – учасників кластеру, що 
створює можливість для їх організаційної взаємодії 
та інформаційного обміну;

по-шосте, високий рівень кадрового та інтелекту-
ального потенціалу регіону, що створює можливість 
для навчання і перепідготовки спеціалістів та отри-
мання висококваліфікованих кадрів;

по-сьоме, підтримка регіональних органів влади 
та ініціація з їх боку проектів за участю кластеру, 
що створить умови для стабільного його функціо-
нування, забезпечить гарантований рівень попиту і 
ринки збуту інноваційної продукції кластеру тощо.

Враховуючи визначені передумови та іннова-
ційно-виробничий потенціал ППЗТ, в основу органі-
заційної структури інноваційно-орієнтованого про-
мислово-логістичного кластеру пропонуємо покласти 
модель життєвого циклу інноваційного процесу, що 
передбачає створення, впровадження у виробництво 
і поширення інновацій та вимагає формалізації вза-
ємовідносин підприємств-учасників шляхом реаліза-
ції інноваційно-технологічного партнерства. Відпо-
відно до цього, організаційно-управлінська структура 
інноваційно-орієнтованого промислово-логістичного 
кластеру включатиме такі складові блоки, як інно-
ваційно-дослідний, інформаційно-координаційний, 
виробничий, збутовий та сервісний (рис. 1). 
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Рис. 1. Організаційно-управлінська модель інноваційно-орієнтованого 

промислово-логістичного кластеру

Так, ядром інноваційно-орі-
єнтованого промислово-логіс-
тичного кластеру виступатиме 
інноваційно-інжиніринговий 
центр, який, як відзначалося 
раніше, виступатиме ініціа-
тором і розробником іннова-
ції та здійснюватиме коорди-
націю всього інноваційного 
процесу створення продукції. 
Даний центр забезпечува-
тиме створення, відтворення, 
збереження та перетворення 
знань у техніко-технологічні 
розробки, спроможні забезпе-
чити підвищення конкуренто-
спроможності ППЗТ на основі 
впровадження в процес вироб-
ництва інновацій.

Інноваційно-інжинірин-
говий центр на основі марке-
тингових досліджень потреб 
залізничної галузі та вимог 
європейського ринку продук-
ції залізничного машинобуду-
вання проводитиме розробку 
концепту та бізнес-плану інно-
ваційного продукту. Володі-
ючи інформацією про майбутні 
технічні параметри та екс-
плуатаційні характеристики, 
інноваційно-інжиніринговий 
центр надаватиме замовлення 
науково-дослідним інститу-
там, центрам, вищим навчаль-
ним закладам замовлення на розробку нових видів 
матеріалів, обладнання і технологій для майбутньої 
інноваційної продукції. Проектно-конструкторські 
бюро ППЗТ як учасники інноваційно-дослідного 
блоку кластеру на основі бізнес-плану та концепту 
інноваційного продукту інноваційно-інжиніринго-
вого центру спільно з ним проводитимуть підготовку 
конструкторської документації та виготовлятимуть 
дослідний зразок інновації.

До складу інформаційно-координаційного блоку 
кластеру входитимуть маркетингові компанії, інфор-
маційно-маркетингові та консалтингові центри. 
Ці учасники кластеру виконуватимуть функції з 
пошуку, оцінки виробничих можливостей ППЗТ 
та інших учасників кластеру та, відповідно, залу-
чення їх до процесу виробництва, а також з орга-
нізації матеріально-технічного забезпечення процесу 
випуску інновації в серійному виробництві. Варто 
відзначити і те, що учасники даного блоку працю-
ватимуть і над формуванням ринкового іміджу клас-
теру шляхом управління інформаційними та комуні-
каційними ресурсами кластеру.

Основу виробничої потужності кластеру складе 
виробничий блок, учасниками якого виступатимуть 
не лише ППЗТ, але й підприємства – постачальники 
сировини та матеріалів, технологічного обладнання, 
агрегатів і комплектуючих. Ці учасники кластеру 
здійснюватимуть безпосереднє виробництво іннова-
ційної продукції, що дасть змогу їм не тільки пере-
йти на якісно новий рівень функціонування, але й 
підвищити власний конкурентний рейтинг. Саме 
за рахунок освоєння виробництва інноваційної про-
дукції та поступового нарощування її обсягів ці під-
приємства матимуть змогу вийти і на міжнародний 
ринок залізничного машинобудування, позиціону-

ючи себе як високотехнологічного конкурентоспро-
можного партнера.

Важливим учасником кластеру є існуюча дилер-
ська мережа ППЗТ, що сформує його збутовий блок. 
Його основне завдання полягатиме в пошуку замов-
ників інноваційної продукції та нових ринків її 
збуту. 

Останнім блоком інноваційно-орієнтованого про-
мислово-логістичного кластеру є сервісний блок, 
який об’єднає підприємства, що виконуватимуть 
функції з післяпродажного обслуговування іннова-
ційної продукції, а саме здійснюватимуть обслугову-
вання як безпосередньо продукції, так і технологіч-
ного обладнання, задіяного під час її виробництва, 
проводитимуть діагностику та ремонт частин та 
інших складників інновації. 

Оскільки кластерний підхід передбачає поєднання 
інтересів та співпрацю не лише суб’єктів підпри-
ємницької діяльності, але й органів влади, то саме 
останнім відводить визначальна роль у реалізації 
такого роду кластерних ініціатив. На думку автора, 
саме на регіональні органи влади, які через реаліза-
цію проектів розвитку регіону, у тому числі і тих, 
що спрямовані на розбудову інфраструктури, покла-
дається основне завдання з подолання фрагментар-
ності розвитку ППЗТ та підвищення рівня їх конку-
рентоспроможності. Це буде забезпечено за рахунок 
виконання плану розвитку регіону, одним із пунктів 
якого, відповідно, є розвиток інфраструктури регі-
ону, та залучення саме учасників інноваційно-орієн-
тованого промислово-логістичного кластеру до реалі-
зації такого роду проектів. 

Висновки. Таким чином, можливість створення, 
впровадження у виробництво і поширення інновацій 
у межах інноваційно-орієнтованого промислово-логіс-
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Постановка проблеми. Зважаючи на особливості 
та характеристики полівекторного розвитку, його 
системний характер, тривалість реалізації, охо-
плення всіх ключових сфер функціонування, осно-
вними каталізаторами такого розвитку на підприєм-
ствах є соціально-економічні важелі. Організації як 
соціально-економічні системи функціонують і розви-

ваються задля досягнення насамперед економічних 
цілей та завдяки креативній, інноваційній та стра-
тегічно орієнтованій діяльності персоналу. Таким 
чином, спрямовувати, активізовувати, коригувати 
та вирівнювати полівекторний розвиток підприємств 
можна шляхом грамотного впливу різноманітних 
соціально-економічних важелів, які формуються 

тичного кластеру буде забезпечена за рахунок коопе-
рації виробничого, інтелектуального, інноваційного 
потенціалу підприємств – учасників кластеру, кожен з 
яких матиме можливість не тільки реалізувати власні 
виробничі цілі, але й отримати певний соціально-еко-
номічний ефект. Саме за рахунок формування єдиного 
дослідницько-виробничого середовища для реаліза-
ції інноваційних проектів ППЗТ буде забезпечено не 
лише створення інноваційних зразків високотехноло-
гічної продукції залізничного призначення, а й умови 
для реалізації синергетичного ефекту від такого роду 
інноваційного партнерства. 
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на різних рівнях у зовнішньому та внутрішньому 
середовищі функціонування. Зважаючи на вищеви-
кладене, виникає необхідність у розвитку концепту-
альних засад забезпечення полівекторного розвитку 
суб’єктів господарської діяльності під впливом соці-
ально-економічних важелів. В аналізованому аспекті 
однією з найпріоритетніших є проблема ідентифіку-
вання основних форм впливу цих важелів на забез-
печення полівекторного розвитку підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми формування і використання соціально-еко-
номічних важелів для забезпечення полівекторного 
розвитку підприємств ґрунтовно висвітлені у пра-
цях багатьох вітчизняних та зарубіжних науков-
ців. Зокрема, у роботі О.Г. Мельник розглянуто 
полікритеріальний підхід до управління розвитком 
суб’єктів господарювання [6]. Інструментарій забез-
печення стійкого розвитку бізнесу детально висвіт-
лений у роботі Л.Г. Мельника [5]. Методи іденти-
фікування впливу різних чинників на показники 
розвитку розкрито у роботі І.Т. Абдукарімова [1]. 
Проблеми управління життєвим циклом розвитку 
бізнес-структур розглянуто у роботі І. Адізеса [6]. 
Шляхи та напрями інноваційного розвитку вироб-
ництв детально викладено у роботі А.В. Гриньова [3]. 
Серед інших науковців, що мають чималий науковий 
доробок за вказаною тематикою, варто виокремити 
праці І. Алексєєва, Ю. Бережної, Т. Богославець, 
М. Виклюка, В. Гресика, І. Дрожжиної, Г. Зиминої, 
Ю. Іванова, О. Іваницької, К. Косицького, А. Кос-
тюка, О. Кузьміна, А. Ломейка, О. Мельник, В. Орло-
вої, Г. Ползікової, Ю. Полонської, Ф. Растегаєва, 
В. Самуляка, Л. Севрюкова, М. Фролової, Т. Шаш-
кової, С. Шишковського, Г. Ялового та ін. 

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Водночас низка завдань із указаної 
тематики досі не розв’язана повною мірою. Насам-
перед варто виокремити фрагментарність розгляду в 
науковій літературі проблеми ідентифікування форм 
впливу соціально-економічних важелів на забезпе-
чення полівекторного розвитку підприємств. Як свід-
чить вивчення теорії і практики, такий вплив не про-
сто існує, а існує в різних формах, які слід вивчати.

Мета статті полягає в ідентифікуванні 
форм впливу соціально-економічних важелів 
на забезпечення полівекторного розвитку під-
приємств.

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Як свідчить огляд та узагальнення літера-
турних джерел, а також вивчення практики 
функціонування суб’єктів підприємниць-
кої діяльності, концепція охоплює систему 
поглядів та положень, що обґрунтовують 
та характеризують певні процеси, явища, 
взаємозв’язки тощо [2; 4; 7]. Закономірним є 
те, що підприємства розвиваються під впли-
вом значного переліку чинників, які надалі 
забезпечують свою дію через певні важелі 
та інструменти. Схематично модель забезпе-
чення полівекторного розвитку суб’єктів гос-
подарювання під впливом соціально-еконо-
мічних важелів відображено на рис. 1.

Забезпечення полівекторного розвитку 
підприємств здійснюється під різноформат-
ним та різноплановим впливом соціально-
економічних важелів. Зокрема, такий вплив 
може бути цілеспрямованим і нецілеспря-
мованим. Цілеспрямований вплив досяга-
ється за рахунок спеціально сформованих 
соціально-економічних важелів на макро-, 

мезо- чи мікрорівні, що здатні позитивно змінити 
параметри всіх сфер функціонування суб’єкта гос-
подарювання та активізувати прогресивні перетво-
рення. 

Наприклад, зниження на державному рівні подат-
ків за окремими видами підприємницької діяльності 
покликане насамперед стимулювати розвиток таких 
бізнес-структур, а також збільшити їхню кількість 
та масштаби діяльності. Зростання тарифів на газ 
для промисловості зумовлює необхідність на під-
приємствах впроваджувати енергоощадні техноло-
гії, модернізувати виробничо-господарські процеси, 
забезпечувати економію газу з метою мінімізації 
наслідків падіння цінової конкурентоспроможності 
продукції тощо. Девальвація національної валюти 
сприяє активізуванню експортної діяльності під-
приємств, що пов’язано з можливістю отримання 
більшої величини гривневих надходжень у межах 
аналогічного обсягу реалізації, а також зумовлює 
скорочення обсягів імпортної діяльності внаслі-
док гривневого здорожчання імпортної продукції. 
Наслідки цілеспрямованої дії соціально-економіч-
них важелів на розвиток організацій значною мірою 
можна діагностувати та ідентифікувати, оскільки 
саме важелі корельовано викликають перетворення 
у різних сферах діяльності підприємства.

Щодо нецілеспрямованої дії соціально-економіч-
них важелів, то йдеться насамперед про випадки, 
коли такі важелі опосередковано впливають на роз-
виток підприємств, хоча їхнє цільове призначення 
характеризується іншим змістом та функціональ-
ним спрямуванням. Наприклад, агресія Російської 
Федерації щодо України (анексія Криму, військово-
окупаційні дії на території Донбасу) зумовила пере-
орієнтування основної частини споживачів України 
із придбання російської продукції – на українську, 
що призвело до подальшого зростання попиту саме 
на вітчизняну продукцію, яка замінила імпорт ана-
логічної продукції російського походження. Крім 
того, підприємства свідомо почали відмовлятись від 
співпраці із контрагентами із Російської Федерації, 
а намагаються переорієнтовуватись на країни Євро-
пейського Союзу та Азії, що вимагає адаптації до 

ПОЛІВЕКТОРНИЙ РОЗВИТОК 

ПІДПРИЄМСТВАПостачальницька 
діяльність

Виробничо-
господарська 

діяльність

Маркетингова 
діяльність

Інноваційна
діяльність

Фінансово-
економічна 
діяльність 

Податкові
важелі

Монетарні
важелі

Амортизаційні
важелі

Кредитні
важелі

Тарифно-цінові 
важелі

Інвестиційні 
важелі

Культурологічні 
важелі

Компетентнісні 
важелі

Гедоністичні 
важелі

Соціально-економічні важелі

Рис. 1. Модель забезпечення полівекторного розвитку 
підприємств під впливом соціально-економічних важелів

Джерело: сформовано автором
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технічних стандартів цих країн та уподобань їхніх 
споживачів, а це, своєю чергою, потребує здійснення 
організаційних змін у різних сферах функціонування 
суб’єктів господарювання. 

Важливим у контексті забезпечення впливу на 
розвиток підприємства є рівень формування важелів. 
Зокрема, якщо менеджери формують та використо-
вують такі соціально-економічні важелі впливу, як 
основна і додаткова заробітна плата, норми вико-
ристання ресурсів, методи нарахування амортиза-
ції, внутрішні інвестиції, умови праці, правила кор-
поративної культури та внутрішнього розпорядку 
тощо, то такі важелі є високорегулюваними з боку 
організації, а також цілеспрямованими та орієнтова-
ними на отримання очікуваних показників ефектив-
ності. Якщо ж йдеться про формування важелів на 
макро- та мезорівнях, то підприємства здебільшого 
не мають змоги певним чином вплинути на їхній 
характер і зміст, однак змушені здійснювати орга-
нізаційні зміни та перетворення під їхнім впливом. 
Важелі макро- та мезорівнів формуються з урахуван-
ням державних, галузевих чи регіональних інтересів 
і не завжди відповідають інтересам бізнесу, що зму-
шений адаптуватись до такого впливу.

Вплив соціально-економічних важелів на забез-
печення полівекторного розвитку підприємств може 
мати різноманітне спрямування, зокрема активізу-
юче, стримуюче, регулююче. Активізуючий вплив 
є одним із найбільш пріоритетних, оскільки в кон-
тексті розвитку він спрямований на прогресивні 
перетворення, позитивні трансформації, зростання 
масштабів діяльності, розроблення та впровадження 
інновацій, вихід на нові ринки тощо. Стримуючий 
вплив соціально-економічних важелів, своєю чер-
гою, використовується найчастіше у контексті забез-
печення ресурсоощадності та упорядкування соці-
альних норм, охорони праці та техніки безпеки. 
Регулюючий вплив важелів покликаний вирішити 
тимчасові проблеми або усунути існуючі недоліки та 
відхилення. Зокрема, обов’язковий продаж експорте-
рами 50% отриманої валютної виручки з-за кордону 
вирішує тимчасові проблеми регулювання валютного 
ринку та стабілізації національної валюти, проте 
для підприємств зумовлює низку негативних наслід-
ків через курсові різниці, подальшу необхідність 
купувати валюту на Міжбанківській валютній біржі 
для здійснення імпортних операцій, часові втрати, 
складність планувати валютну ефективність екс-
портно-імпортних операцій тощо.

З огляду на взаємозв’язки та взаємодію між соці-
ально-економічними важелями, їхній вплив може 
бути компенсаційним або синергійним. Компенса-
ційний вплив формується у випадках, коли важелям 
притаманний різний зміст і характер, що зумовлює 
у результаті або нівелювання впливу, або його галь-
мування. Зокрема, в умовах інфляції зазвичай на 
підприємствах відбувається паралельне підвищення 
заробітної плати для працівників із метою зменшення 
наслідків зниження їхньої платоспроможності, але 
паралельно здійснюється пошук шляхів економії 
на ресурсах, щоб не відбулось змін у собівартості та 
цінах на продукцію. Синергійний вплив передбачає 
максимальне взаємне підсилення впливу сукупності 
соціально-економічних важелів, що в результаті 
сприяє отриманню більшого ефекту та ефективності 
для розвитку підприємства, ніж за порівняльного 
індивідуального впливу таких важелів, рознесеного 
у часі. Наприклад, спрощення процедури реєстрації 
компаній, зниження податкового навантаження на 
бізнес, врегулювання процедури банкрутства, спро-

щення ліцензування видів діяльності у сукупності 
формуватимуть синергійний вплив на активізування 
розвитку підприємницьких структур.

Вплив певних соціально-економічних важелів 
може бути перманентним, що передбачає постійну 
дію на підприємство та його сфери функціонування. 
Зокрема, попит споживачів постійно впливає на 
діяльність суб’єктів господарювання та визначає 
характер їхньої виробничо-господарської діяльності, 
економічні та споживчі параметри продукції, вимоги 
до сервісного обслуговування, упакування тощо. 
Переважна більшість соціально-економічних інстру-
ментів характеризується періодичністю впливу, 
тобто їхнє формування і використання уповноваже-
ними суб’єктами відбувається відповідно до середо-
вища функціонування та чинників, що зумовлюють 
такий вплив. Це стосується насамперед цін, кредит-
них ставок, валютних обмежень, податків, правил та 
процедур тощо. Проте варто зауважити, що окремі 
соціально-економічні важелі можуть мати і разовий 
вплив за необхідності реалізувати певні динамічні та 
оперативні рішення. Так, під час проведення Євро-
2012 в Україні було ухвалено низку тимчасових нор-
мативно-правових актів, які спрощували митні про-
цедури, а також ліквідовували мита на товари, що 
необхідні для забезпечення проведення футбольних 
заходів. Підприємства зазвичай одноразово викорис-
товують важелі соціально-економічного впливу під 
час виникнення несистематичних або форс-мажорних 
обставин, які потребують відповідного реагування. 

Варто зауважити, що інколи важко спрогнозувати 
кінцеві наслідки для підприємства щодо сукупності 
важелів, які у своїй взаємодії можуть забезпечити 
неочікувані результати та зумовити інтегральний 
негативний, а не позитивний вплив. Така ситуація 
можлива, коли важелі, що формуються на макро- 
та мезорівнях, повністю нівелюють вплив важелів 
мікрорівня. Ця проблема актуальна і тоді, коли 
важелі зовнішнього середовища є більш масштаб-
ними та сильнішими за впливом порівняно з важе-
лями внутрішнього середовища.

Систематизація різновидів впливу соціально-еко-
номічних важелів на забезпечення полівекторного 
розвитку підприємств наведена на рис. 2.

Різновиди впливу соціально-
економічних важелів на 
розвиток підприємства

За цілеспрямованістю:
- цілеспрямований;
- нецілеспрямований 

(опосередкований)

За взаємодією:
- компенсаційний;
- синергійний 

За призначенням:
- активізуючий;
- стримуючий;
- регулюючий

За рівнем впливу:
- макроекономічний;
- мезоекономічний;
- мікроекономічний

За середовищем 
генерування:

- зовнішній;
- внутрішній 

За періодичністю:
- перманентний;
- ситуативний;
- разовий 

Рис. 2. Різновиди впливу соціально-економічних 
важелів на забезпечення розвитку підприємства

Джерело: сформовано автором

Висновки. Таким чином, форми впливу соціально-
економічних важелів на забезпечення розвитку під-
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приємства є різноманітними й їх слід типологізувати 
за цілеспрямованістю, взаємодією, середовищем гене-
рування, призначенням, рівнем впливу та періодич-
ністю. 

Перспективи подальших розвідок повинні поля-
гати в ідентифікуванні можливості кількісного оці-
нювання впливу цих важелів на забезпечення розви-
тку бізнесу з позиції кожної із виокремлених форм. 
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МЕХАНІЗМ МОТИВАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ НА НАФТОГАЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

На великих нафтогазових підприємствах, підрозділи яких територіально розподілені і функціонують у різних кліматичних 
зонах із різною демографічною ситуацією, станом ринку праці та культурних традицій, механізм мотивації і стимулювання праці 
управлінського персоналу стане важливим інструментом визначення перспективних цілей розвитку нафтогазових підприємств 
і часу їх досягнення та системи оцінки ступеня реалізації цих цілей. У статті розроблено механізм мотивації управлінської праці 
нафтогазових підприємств. Визначено його структуру, узагальнено закономірності та доповнено перелік стратегій мотивації, уза-
гальнено та доповнено класифікацію форм мотивації, запропоновано перелік методів мотиваційного впливу.

Ключові слова: мотивація, стимулювання, управлінська праця, механізм, система, ефективність, нафтогазові підприємства.

Довгаль E.В. МЕХАНИЗМ МОТИВАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ТРУДА НА НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
На крупных нефтегазовых предприятиях, подразделения которых территориально распределены и функционируют в раз-

личных климатических зонах, с разной демографической ситуацией, состоянием рынка труда и культурных традиций, механизм 
мотивации и стимулирования труда управленческого персонала станет важным инструментом определения перспективных це-
лей развития нефтегазовых предприятий и времени их достижения и системы оценки степени реализации этих целей. В статье 
разработан механизм мотивации управленческого труда нефтегазовых предприятий. Определена его структура, обобщены за-
кономерности и дополнен перечень стратегий мотивации, обобщена и дополнена классификация форм мотивации, предложен 
перечень методов мотивационного воздействия.

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, управленческий труд, механизм, система, эффективность, нефтегазовые 
предприятия.

Dovgal О.V. MECHANISM OF MANAGERIAL WORK MOTIVATION IN THE OIL AND GAS COMPANIES
There are major oil and gas companies, subdivisions of which are geographically distributed and operated in different climatic zones 

with different demographic situation, labour market situation and cultural traditions, the mechanism of motivation and stimulation of the 
administrative staff work will be an important tool in determining of the promising targets for the development of oil and gas companies, 
and time to achieve them. The mechanism of managerial work motivation of oil and gas companies is developed. It is determined its 
structure, the patterns are summarized, the list of motivation strategies is completed, the classification of the motivation forms is gener-
alized and expanded, the list of methods of motivational influence proposed is in the article.

Keywords: motivation, stimulation, management, mechanism, system, efficiency, oil and gas companies.

Постановка проблеми. У сучасному світі вже 
загальновизнано, що головним виробничим ресур-
сом і джерелом розвитку будь-якого підприємства 
є знання, вміння, навички, досвід управлінського 
персоналу. Сьогодні в умовах розвитку ринкових 
відносин гостро стоїть питання, яким чином заці-
кавити управлінський персонал, спонукати їх пра-
цювати ефективно, заощаджувати живу і матері-
алізовану працю, своєчасно та якісно виконувати 
свої завдання. Для заохочення працівників системи 
управління до ефективної реалізації своїх трудових 
функцій керівникам нафтогазових підприємств необ-

хідно впроваджувати різноманітні форми мотивації, 
методи та засоби мотиваційного впливу, які забезпе-
чать поєднання цілей нафтогазового підприємства та 
персоналу даної категорії, – формувати результатив-
ний механізм мотивації.

Розвиток нафтогазових підприємств України 
неможливий без вироблення механізму мотивації 
і стимулювання управлінської праці. Усі рішення 
щодо подальшого розвитку нафтогазових підпри-
ємств тісно пов’язані з мотивацією управлінської 
праці, яка фактично визначає фінансовий стан цих 
підприємств та перспективи їх діяльності та розви-



108 Серія Економічні науки

Випуск 18. Частина 1. 2016

За даними НАК «Нафтогаз України», у 2015 р. 
уряд України розпочав реформу корпоративного 
управління в «Нафтогазі» згідно з принципами ОЕСР 
щодо корпоративного управління на державних під-
приємствах. Ці принципи регламентують відносини 
з акціонерами та зацікавленими особами, вимоги до 
прозорості та розкриття інформації, розподіл та спів-
відношення повноважень органів управління на всіх 
рівнях, а також інші питання корпоративного управ-
ління. Внаслідок цих змін незалежна наглядова рада 
«Нафтогазу» вперше отримує безпрецедентно широкі 
повноваження та відповідальність щодо контролю 
над діяльністю правління компанії. Зокрема, нагля-
довою радою будуть створені комітети з питань 
аудиту, питань етики та комітет із призначень та 
винагород. Також наглядова рада опікуватиметься 
питаннями комплаєнсу, ризик-менеджменту та запо-
бігання корупції. Таким чином, від професіоналізму 
членів наглядової ради, тобто управлінського пер-
соналу, значною мірою буде залежати ефективність 
роботи «Нафтогазу» [11]. Отже, управлінський пер-
сонал є активом нафтогазового підприємства, люд-
ським капіталом, який передбачає менше контролю 
над собою та очікує своєчасну і гідну економічну, 
психологічну та кар'єрну винагороду за високопро-
дуктивну та високоякісну працю. Сьогодні саме 
мотивація і стимулювання до праці, можливість реа-
лізуватися як особистість і як фахівець здатні втри-
мати талановитих і перспективних управлінських 

працівників на нафтогазових підприємствах .
Новообрана наглядова рада «Нафтогазу»:
- розглядатиме та затверджуватиме стратегію 

«Нафтогазу», політику управління ризиками, 
бізнес-плани і щорічні бюджети;

- контролюватиме ефективність управління 
«Нафтогазом» і адаптуватиме його відповідно до 
найкращих практик подібних компаній;

- визначатиме індикатори успішності для 
керівників «Нафтогазу» та відслідковуватиме їх 
виконання;

- здійснюватиме контроль над стратегічними 
(за обсягом, характером контрагентів) витра-
тами, закупівлями і збутом;

- обиратиме і призначатиме членів правління 
«Нафтогазу»;

- управлятиме потенційними конфліктами 
інтересів членів правління;

- здійснюватиме іншу роботу заради підви-
щення рівня довіри до компанії і сприяння співп-
раці з національними та міжнародними партне-
рами [11].

Отже, на практиці механізм мотивації управ-
лінської праці на нафтогазових підприємствах 
являє собою систему форм і методів, спрямова-
них на реалізацію місії, цілей і завдань компа-
нії. Будь-який механізм повинен бути реальним, 
внутрішньо наповненим, сумісним із навколиш-
нім середовищем, збалансованим, забезпеченим 
ресурсами, органічно поєднувати довгостро-
кові і короткострокові цілі. Він включає в себе 
кілька елементів. Передусім це система цілей, 
яка включає місію, загальноорганізаційні і спе-
цифічні цілі. 

Інший елемент стратегії – пріоритети (осно-
вні принципи) розподілу ресурсів. Вони можуть 
бути, наприклад, спрямовані на вирішення най-
більш важливих та нагальних для нафтогазового 
підприємства проблем.

 Можуть визначатися залежно від вимог і в 
ідеалі – у повній відповідності з ними, можуть 

тку у середньостроковій і довгостроковій перспекти-
вах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукову 
проблему мотивації праці управлінського персоналу 
та діяльність нафтогазових підприємств України 
досліджували у своїх працях такі вчені, як Гривків-
ська О.В., Колбушкін Ю.П., Ларіна А.А., Мушкін І.І.,  
Панфілов А.В., Попрозман О.І., Потєряхін О.І., Тру-
фанова Т.А., Фадєєва І.Г. та ін. [1–9].

Мета статті полягає у визначенні та виокремленні 
основних властивостей механізму мотивації управ-
лінської праці на нафтогазових підприємствах, уточ-
ненні його структури, дослідженні системи мотива-
ції і стимулювання праці управлінського персоналу 
нафтогазових підприємств та розробці пропозицій 
щодо їх удосконалення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Приско-
рення темпів науково-технічного і соціально-еконо-
мічного розвитку, фактори невизначеності і неперед-
бачуваності конкурентного середовища призвели до 
переходу від внутрішньофірмового планування до дов-
гострокового, а потім – до стратегічного планування. 
В умовах, коли нафтогазові підприємства знаходяться 
в кризі, необхідні чітко визначені стратегія і тактика 
подолання кризи. Розробка та реалізація механізму 
мотивації управлінської праці на нафтогазових під-
приємствах, який міг би краще відповідати мінливим 
зовнішнім умовам, стало невід'ємною частиною діяль-
ності більшості нафтогазових підприємств. 

Економічна поведінка управлінського персоналу нафтогазового підприємства 

Адміністративні методи 
базуються на владі, 
дисципліні і стягненнях.
Соціально-психологічні 
методи або моральні методи –
це способи здійснення 
управлінських впливів на 
персонал, що базуються на 
використанні 
закономірностей соціології і 
психології.
Соціологічні методи
базуються на моральному
заохоченні, соціальному
плануванні, переконаннях,
створенні і підтримці
морального клімату в 
колективі тощо. 

Методи мотивації 
управлінської праці

Мотиви, які виникають на основі матеріальних потреб та природних спонукань.
Потреби в безпеці: поліпшення умов праці (обладнання робочих місць, 
дотримання санітарно-гігієнічних вимог, транспортні послуги), прагнення 
зберегти дане місце роботи.
Соціальні мотиви: потреби у праці, спілкуванні, здоровому кар'єризмі та ін. 

Мотиви та потреби управлінського персоналу нафтогазового підприємства 

Форми мотивації
управлінської праці 

1. «Компенсаційний пакет». За даної
форми компенсаційний пакет 
прив'язаний до чітко сформульованих
організаційних цілей та індивідуальних
показників ефективності праці
управлінця.
2. «Командоутворення». Передбачається 
стимулювання створення єдиної 
команди, що має можливість 
формулювати цілі і завдання діяльності, 
нести відповідальність за результати і 
вибрані методи роботи. 
3. «Делегування повноважень» 
передбачає мотивацію управлінців через 
делегування їм права на прийняття 
рішень, розпорядження фінансовими 
ресурсами.
 

Соціально-політичні умови
Природна середа
Духовна культура
Побутові і сімейні умови
Законодавство
Виробничі умови
Фінансова і податкова політика

Внутрішні фактори мотивації
 

Творчість
Потреби
Цілі
Ціннісні орієнтації
Установки
Інтереси
Мотиви

Зовнішні стимули мотивації
управлінської праці 

Рис. 1. Механізм мотивації управлінської праці  
нафтогазових підприємств

Джерело: складено автором за даними [1; 2; 5; 6; 8].
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бути забезпечені рівною мірою для всіх підрозділів, 
якщо вони мають однакові розміри і займаються ана-
логічною діяльністю. Нарешті, наявні елементи стра-
тегії реалізації правил управлінських дій, включа-
ючи роботу з персоналом. 

У великих нафтогазових підприємствах, підроз-
діли яких розкидані по всій країні і навіть по всьому 
світі і функціонують у різних кліматичних зонах, із 
різними демографічними ситуаціями, стан трудових 
ринків та культурних традицій, кадрових стратегій є 
диверсифікованими, тобто з урахуванням локальних 
умов. У локальних, вузькоспеціалізованих підприєм-
ствах нафтогазової галузі (наприклад, підприємства 
з видобутку нафти і газу) за допомогою механізму 
мотивації управлінської праці вирішуються такі 
завдання [5; 6; 9]: 

- своєчасне забезпечення нафтогазового підприєм-
ства працівниками заданої кваліфікації та в необхід-
ній кількості; 

- оптимізація структури персоналу; 
- накопичення потенціалу персоналу, його раціо-

нальне використання для реалізації бізнес-стратегії; 
- формування і вдосконалення механізмів управ-

ління персоналом організації; 
- управління трудовою поведінкою працівників; 
- визначення моделі компенсації матеріального та 

морального (нематеріального) стимулювання праців-
ників; 

- навчання, професійного розвитку персоналу 
організації, розвиток навичок стратегічного мис-
лення; 

- формування корпоративної культури співробіт-
ників нафтогазового підприємства; 

- створення умов для реалізації прав і обов'язків 
співробітників, наданих трудовим законодавством; 

- створення сприятливих умов праці тощо. 

Отже, механізм мотивації управлінської праці як 
сукупність форм і методів, використання людських 
ресурсів спрямований на досягнення цілей нафто-
газового підприємства, що впливають на поведінку 
індивідуальних працівників у процесі формулювання 
і задоволення ними стратегічних потреб нафтогазо-
вого підприємства. 

Механізм мотивації управлінської праці сприяє 
досягненню конкурентних переваг нафтогазового 
підприємства на основі корпоративних цінностей і 
переконань, високого рівня продуктивності, іннова-
ційної ініціативи управлінського персоналу; забезпе-
чення досягнення цілей нафтогазового підприємства 
за допомогою залучення і збереження професійно 
підготовленого персоналу через ефективну, сильну і 
стійку мотивацію, яка формується на основі всебіч-
ного стимулювання. 

Під час використання механізму мотивації управ-
лінської праці нафтогазових підприємств, стиму-
лювання розвитку механізмів мотивації повинні 
враховуватися такі організаційні, управлінські та 
соціально-економічні фактори діяльності нафтога-
зового підприємства, як: рентабельність діяльності 
кожного управлінця; рівень продуктивності праці; 
рівень витрат на оплату праці; рівень і структура 
оплати праці; компетенції, які необхідно розвивати; 
чисельність управлінських працівників нафтогазо-
вого підприємства; види управлінської діяльності, 
які можуть бути передані на аутсорсинг. 

Перераховані вище фактори спрямовані на досяг-
нення і закріплення постійних конкурентних пере-
ваг, тобто на розвиток нафтогазового підприємства. 
Цілі створення і розвитку механізму мотивації та 
стимулювання праці управлінського персоналу 
нафтогазових підприємств досягаються шляхом роз-
витку організаційної культури; формування мотива-

Таблиця 1 
Стратегії взаємозв'язку мотивації управлінської праці з напрямами розвитку нафтогазових підприємств 

Тип стратегії мотивації і стимулювання праці 
управлінського персоналу 

Основні напрями розвитку нафтогазових підприємств у сфері 
покращання механізму мотивація управлінської праці 

Організаційно-управлінський рівень

Стратегія мотивації, орієнтована на 
взаємозв'язок із місією нафтогазового підпри-
ємства та цілями діяльності

Задоволеність нафтогазовим підприємством потреб суспільства, вижи-
вання підприємства, встановлення оптимальних функціональних 
зв'язків між підрозділами, реорганізація в разі необхідності, зміна 
корпоративної культури; підвищення громадських благ

Стратегія мотивації, яка викликає позитивний 
імідж підприємства 

Оплата праці є соціально орієнтованою і формує образ підприємства в 
суспільній свідомості; розвиток корпоративної культури; командоутво-
рення, робочі відносини 

Стратегія підтримання заробітної плати управ-
лінського персоналу на рівні вимог ринку праці 

Соціальна стабільність у заробітку; побудова оптимальної структури 
грошової і негрошової мотивації; компенсації; запобігання конфліктам

Стратегія мотивації, орієнтована на іннова-
ційну активність нафтогазового підприємства

Подолання порогу байдужості до інновацій; оптимізація і просування 
проявів лідерства; використання автономних робочих груп, зміна 
структури груп; координація та поліпшення зв'язку 

Стратегія мотивації, що забезпечує запобі-
гання конфліктам

Створення оптимальної структури міжгрупових відносин, створення 
для цього сприятливого соціального і психологічного фону, зміна 
ролей та інструкцій; оптимізація міжособистісних відносин, розви-
ток комунікативних навичок, розвиток свідомості і розуміння інших, 
корекція сприйняття інших людей

Стратегія мотивації, що забезпечує рух персо-
налу відповідно до вимог нафтогазового під-
приємства

Регулювання оплати праці; стабільність управлінського персоналу; 
залучення висококваліфікованих управлінців інших організацій, аут-
сорсинг, аутстаффінг

Індивідуальний (особистісний) рівень

Стратегія мотивації, орієнтована на підви-
щення якості життя

Винагорода забезпечує потреби не тільки працівника, але і його сім'ї, 
забезпечуючи високу продуктивність праці; доступ до благ, що забез-
печує розвиток працівника і членів його сім'ї 

Стратегія мотивації, орієнтована на розвиток 
управлінського персоналу

Можливість професійного розвитку, перепідготовки, позитивна коре-
ляція між зростанням освіти і рівнем заробітної плати; професійний 
розвиток; кар'єрний ріст

Стратегія мотивації, орієнтована на іннова-
ційну діяльність управлінського персоналу

Взаємозв'язок між ускладненням і інтенсифікацією праці та рівня 
оплати праці; подолання порогу байдужості до інновацій

Джерело: складено автором за даними [2; 4; 5; 7; 8].
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ційного ядра управлінського персоналу нафтогазо-
вого підприємства; розвитку жорсткої орієнтації на 
досягнення високих рівнів ефективності. У табл. 1 
запропонована матриця взаємозв'язку рівнів розви-
тку нафтогазового підприємства з розробленим меха-
нізмом мотивації і стимулювання праці управлін-
ського персоналу. 

Висновки. Розроблений механізм мотивації та 
стимулювання праці управлінського персоналу, який 
відповідає корпоративній стратегії та бізнес-стратегії 
нафтогазових підприємств, підкреслює необхідність 
визначення вимог до управлінського персоналу і сту-
пеню його участі в реалізації стратегій нафтогазових 
підприємств. Участь управлінського персоналу може 
бути як прямою (наприклад, перенесення підрозділу 
нафтогазового підприємства в інші країни, що озна-
чає переїзд частини управлінців, підбір персоналу 
в новому регіоні і, можливо, скорочення частини 
управлінського персоналу на місці), так і непрямою. 
Щоб знайти напрям розвитку елементів механізму 
мотивації і стимулювання управлінської праці, необ-
хідно порівняння наявного і необхідного для реаліза-
ції бізнес-стратегії і стратегії мотивації та стимулю-
вання праці в нафтогазових підприємствах. Замість 
того щоб реагувати на поточний стан ринку праці 
(наприклад, дефіцит або профіцит трудових ресурсів, 
рівень витрат на оплату праці), у планах нафтогазо-
вих підприємств стосовно управлінського персоналу 
повинні бути якісні його характеристики необхідні 
для реалізації корпоративної стратегії. У цьому 
разі важливо також оцінити показники плинності 
кадрів, активність, кількість управлінських праців-
ників пенсійного віку, рівень оплати праці, витрати 
на управлінський персонал у загальних витратах 
нафтогазового підприємства та ін. Зібрана інформа-
ція використовується для вдосконалення системи 
підбору, навчання, адаптації, розподілу функцій 
між управлінцями різного рівня, системи мотивації 
управлінської праці, тобто до створення збалансова-
ного мотиваційного ядра управлінського персоналу 
нафтогазового підприємства в середньостроковій або 
довгостроковій перспективі. 

Створення стратегії мотивації і стимулювання 
управлінського персоналу, повинно відповісти на 
питання про позиціонування підприємства в очах 
наявного та потенційного управлінського персоналу. 
Це допоможе залучити, тримати і правильно стиму-
лювати необхідних управлінців, тобто сформувати 

мотиваційне ядро нафтогазового підприємства. Меха-
нізм мотивації та стимулювання управлінської праці 
допомагає нафтогазовим підприємствам визначати 
свої власні конкурентні переваги на ринку праці. 
Механізми мотивації та трудові стимули управлін-
ського персоналу можуть бути складовою частиною 
іміджу нафтогазових підприємств як роботодавців. 

Таким чином, розвиток механізмів мотивації і сти-
мулювання управлінської праці нафтогазових підпри-
ємств – не разовий захід, а безперервний процес удоско-
налення діяльності. Отже, для формування і розвитку 
механізмів мотивації управлінської праці завжди має 
місце постійне проведення роботи довгострокового 
характеру, спрямованої на вирішення перспективних 
та поточних завдань нафтогазових підприємств.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах 
постійно зростаючої конкуренції, прискореного тех-
нологічного розвитку і соціалізації за допомогою веб-
ресурсів, традиційний маркетинг уже не приносить 
бажаних результатів і не гарантує успішного про-
дажу. У світі немає дефіциту товарів і послуг, але 
є дефіцит покупців. Фірми ж, своєю чергою, конку-
рують між собою за їх увагу, тому компанії і кор-
порації в усьому світі бачать необхідність у впрова-
дженні нових інтерактивних маркетингових тактик 
залучення покупців. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання використання інтерактивного маркетингу в 
організації маркетингових комунікацій є предметом 
дослідження таких вітчизняних учених, як Бала-
банова Л., Берда Д., Береза А.М., Бердишева С.М., 
Виноградов В., Віханський О., Гольдштейн Г.Я., 
Долгополова О.Є., Козак І.А., Лук’янець Т.І., 
Меджибовська Н.С., Петенко І.В., Петрик Е.А., 
Попова Л.О., Семенюк С., Студенюк І.П., Успен-
ський І.В., Чучка І.М., та зарубіжних: Бернет Дж., 
Блейк Е., Бонда Е., Дей Д., Кастельс М., Козье Д., 
Котлер Ф., Руделіус В., Сигел Д., Стоун М. та ін.

Мета статті полягає у розгляді сутності та особли-
востей поняття «інтерактивний маркетинг», типів 
каналів його розповсюдження, взаємодії з різними 
сферами життя споживачів, прикладів застосування 
зарубіжними компаніями та виявленні особливостей, 
які можна застосувати на практиці українськими 
компаніями. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  
У зв'язку з розвитком Інтернету і зростанням осво-
єння інтерактивного середовища більшість маркето-
логів уже не виявляють до них колишньої недовіри, а 
сприймають як нову можливість для залучення спо-
живачів і встановлення з ними зворотного зв'язку. 
Можливості інтерактивних засобів усе інтенсивніше 
використовуються в маркетингу, що ґрунтовно змі-
нює підхід компаній до нього і до комунікацій.

Для повного осмислення даного терміну прове-
дено контент-аналіз (табл. 1).

На основі  приведених трактувань інтерактивного 
маркетингу можна виробити своє власне визначення 
цього поняття. Отже, підсумовуючи досвід учених,  
інтерактивний маркетинг – це вид прямого марке-
тингу, метою якого є комунікація між продавцем 
і покупцем задля просування певного товару, яка 
включає безпосереднє включення останнього в про-
цес маркетингової діяльності за допомогою інформа-
ційних технологій в онлайн-режимі.   

Отже, на відміну від традиційного маркетингу, 
інтерактивний має свої особливі якості (табл. 2).

Таким чином, приведений вище аналіз дає зрозу-
міти, що інтерактивний маркетинг продає покупцям 
додатковий «продукт» – процес взаємодії з виробни-
ком, який представлений контактним персоналом. 
Головною місією даного виду маркетингу є створення 
і донесення до клієнта реальної якості послуг, що 
в максимальному ступені відповідає можливостям 
організації і тому «образу якості послуг», який про-
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сувається в зовнішньому маркетингу через інфор-
маційне поле. Реалізація «образу якості послуг» –  
центральна, на думку багатьох фахівців, мета інтер-
активного маркетингу, а стандарти обслуговування 
і поведінки персоналу – кошти досягнення якості 
послуг.

Разом зі своєю головною місією інтерактивний мар-
кетинг виконує важливі для компанії функції (рис. 1).

Інтерактивний маркетинг володіє двосторон-
ньою дією, де споживач є не пасивним суб'єктом, 
а активно взаємодіє з компанією. Дана стратегія 
активного включення споживача в маркетингову 

діяльність мотивує людину не просто купити про-
дукт, а й дати певний відгук на товар. Таким чином, 
інтерактивний маркетинг принципово змінив роль 
покупців: із пасивних спостерігачів вони перетво-
рилися на повноправних учасників економічного 
життя [1], тим самим формуються довірчі відносини 
між продавцем і покупцем. Під час спілкування зі 
споживачами у підприємства з'являється можли-
вість вивчити конкретні потреби і побажання, у тому 
числі шляхом створення відповідних баз даних [2]. 

Інтерактивний маркетинг взаємодіє з великою 
кількістю сфер діяльності людини (рис. 2).

Таблиця 1
Контент-аналіз терміну «інтерактивний маркетинг»  [1–5] 

№ 
з/п

Автор Трактування  

1 Бернет Дж. Спосіб використання комп'ютерних технологій, що дає змогу маркетинговому комунікатору 
посилати переконуючі повідомлення і водночас дає змогу їх одержувачу реагувати на повідо-
млення, перетворювати і приймати його до уваги, а потім відповідати на нього

2 Балабанова Л.В. Це форма прямого маркетингу, який реалізується за допомогою інтерактивних маркетинго-
вих послуг комп'ютерного зв'язку в оперативному режимі; електронна система, яка пов'язує 
покупця і продавця

3 Котлер Ф. Форма прямого маркетингу, яка здійснюється за допомогою інтерактивних маркетингових 
служб, які надають послуги в оперативному режимі, для чого використовуються системи, 
що забезпечують двосторонній зв'язок в електронній формі між продавцем і покупцем

4 Руделиус В. Це система комунікацій між покупцем і продавцем з використанням комп'ютерних мереж, 
яка дає покупцю змогу контролювати вигляд і обсяг одержуваної інформації 

5 Попов О. Це форма прямого маркетингу, яка здійснюється за допомогою інформаційних технологій в 
онлайн-режимі і базується на двосторонньому електронному зв’язку між продавцем і покуп-
цем

6 Семенюк С. Це практика просування брендів, товарів та послуг за допомогою цифрових носіїв і каналів 
комунікації, яка дає змогу здійснювати контакт із цільовим адресатом найбільш сучасним, 
доречним, інтелектуальним і ефективним способом

7 Боярська М. Це вид маркетингу, здійснюваного безпосередньо контактним персоналом організації, котра 
усвідомила, що лояльність споживачів значною мірою залежить від якості взаємин між кон-
тактним персоналом і клієнтом

8 Ілляшенко С. Комплекс інтерактивних маркетингових комунікацій, що охоплює маркетингові дослі-
дження в Інтернеті, рекламу прямого відгуку, рекламні засоби Інтернет-комунікацій, теле-
маркетинг, який орієнтований на задоволення потреб споживачів і здійснюється за допомо-
гою засобів Інтернет-маркетингу та комерційних інтерактивних служб

Таблиця 2
Порівняльна характеристика традиційного та інтерактивного маркетингу  [4–6] 

№ 
з/п

Характеристика Вид маркетингу

Традиційний Інтерактивний

1 Цільова установка націленість на максимізацію частки 
ринку

націленість на забезпечення якості 
надання послуг

2 Область вивчення функціональні властивості і переваги 
товарів

інтерактивні властивості і переваги 
товарів

3 Методологія маркетингових 
комунікацій

фірма-споживач персонал-споживач 

4 Тип взаємозв'язку між покуп-
цем і продавцем

односторонній зв'язок (із боку компанії) двосторонній інтерактивний зв'язок

5 Канали поширення сукупність традиційних інститутів та 
організацій 

комерційні оперативно-інформаційні 
служби та Інтернет

6 Тип реклами масова off-line реклама масова інтерактивна on-line реклама

7 Тип стимулювання збуту масове стимулювання збуту стимулювання збуту 

Функції
интерактивного 

маркетингу

Вивчення збуту

Вивчення 
ціноутворенняСтимулюван-

ня збуту

Планування 
асортименту

Вивчення
реклами

Вивчення бажань 
споживачів

Рис. 1. Функції інтерактивного маркетингу [5]

Музика

Інтерактив-ний 
маркетинг

РекламаБанкінг

Інтернет-
аукциони

Рис. 2. Взаємодія інтерактивного маркетингу зі 
сферами діяльності людини [6] 
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Таким чином, аналізуючи вищенаведений рису-

нок, слід зауважити, що інтерактивний маркетинг 
не оминув найголовніші сфери діяльності людини, 
тим самим розповсюдився у життя споживачів.

Існують два типи каналів інтерактивного марке-
тингу: комерційні оперативно-інформаційні служби 
та Інтернет.

Комерційні оперативно-інформаційні служби 
надають своїм абонентам інформацію і маркетин-
гові послуги в режимі реального часу за певну щомі-
сячну оплату. Такі служби надають своїм абонентам 
необхідну інформацію (новини, бібліотеки, освіту), 
забезпечують їм розваги, торговельні послуги, орга-
нізовують діалог між абонентами (електронні дошки 
оголошень, форуми) і надають послуги електронної 
пошти [3]. 

Основним каналом інтерактивного маркетингу 
залишається Інтернет, який розглядається як один 
із способів просування в комплексі маркетингових 
комунікацій – онлайн-реклама, електронна пошта, 
веб-сайти, маркетинг пошукових систем взагалі 
мають різний вплив на процеси продажу (причому 
не тільки онлайн) різних груп товарів і послуг [1].

Таким чином, наростання використання Інтер-
нету свідчить про настання нової ери в історії люд-
ства – ери електронної торгівлі. Вона являє собою 
віртуальне економічне середовище, в якому здійсню-
ється електронний бізнес, електронні розрахунки.

Прийнято виділяти чотири напрями електронної 
торгівлі: «Підприємство – Підприємство» (B2B), 
«Підприємство – Споживач» (В2С), «Споживач – 
Споживач» (С2С) і «Споживач – Підприємство» 
(С2B). Розглянемо ці напрями детальніше (табл. 3)

Таким чином, повноцінна електронна торгівля 
з'являється, живе і розвивається в умовах розвине-
ної ринкової економіки з високим ступенем конку-
ренції і є природним продовженням удосконалення 
форм і методів ведення торгово-закупівельних опера-
цій як суті ринкових відносин. Перспективи її роз-
витку лежать у Web-технологіях, значні вигоди від 
застосування яких оцінили десятки мільйонів корис-
тувачів у всьому світі.

Розглядаючи будь-який вид маркетингу, немож-
ливо не виділити його комплекс.

Маркетинг в інтерактивному середовищі, так само 
як і традиційний, включає в себе чотири складових 
частини (4 «Р»): product, price и place, promotion 
(табл. 4).

Таким чином, використання комплексу марке-
тингу в інтерактивній сфері допомагає розмежувати 
основні фактори впливу на споживачів. Це струк-
турує маркетингову діяльність учасників ринку, 
виокремлює напрями діяльності, на яких є потреба 
сконцентрувати свою увагу і вдосконалювати їх.

Розглянувши теоретичну частину використання 
інтерактивного маркетингу, слід підкріпити її реаль-
ними прикладами використання у світі, досвід яких 
можна перейняти і в Україні. 

Компанії, що використовують інтерактивний 
маркетинг можна класифікувати за такими крите-
ріями (табл. 5)

Склавши класифікацію компаній, які активно 
використовують інтерактивний маркетинг, розгля-
немо конкретні приклади. 

Один із найбільш традиційних видів викорис-
тання – зовнішня реклама – привертає все більше 

Таблиця 3
Напрями електронної торгівлі  [6; 7] 

B2B В2С

Підприємство – Підприємство
два підприємства здійснюють операції через Інтернет 

Підприємство – Споживач  
продаж товарів і послуг безпосередньо споживачеві 

С2С С2B

Споживач – Споживач 
одні споживачі взаємодіють з іншими споживачами 

Споживач – Підприємство 
споживачі призначають свою ціну на різні товари і 

послуги, що пропонуються підприємствами

Таблиця 4 
Комплекс інтерактивного маркетингу  [5; 6] 

№ з/п Складники комплексу Характеристика

1 Рroduct «продукт сам шукає покупця»; завдяки соціальним мережам та сторінкам, які відвідує 
споживач, Інтернет «робить» пропозиції на товари, які йому цікаві 

2 Рrice формат ціноутворення, який за рахунок своєї технологічності дає змогу здешевити 
угоду, скоротити витрати і збільшити пропускну здатність бізнесу 

3 Рlace місце, де в Інтернеті користувач зустрічається з продуктом і вступає в маркетингову 
комунікацію з брендом 

4 Рromotion всі види Інтернет-реклами, інтерактивні комунікаційні кампанії, частини інтегрованих 
кампаній, що включають активності споживачів в Інтернеті

Таблиця 5
Класифікація компаній, які використовують інтерактивний маркетинг, за сферами діяльності 

№ з/п Класифікаційна ознака Конкретна сфера Приклади компаній

1 Діяльність із продажу 
готових товарів

автомобільна BMW, Fiat, Volkswagen, Ford, Lexus, Peugeot 

косметична і парфумерна Unilever, Nivea

продаж одягу та взяття Gap,	Marks	and	Spencer,	Nike,	C&A

інші Ikea

2 Діяльність із надання 
послуг

освітня UTEC

страхова NRMA Insurance

громадського харчування Caribou Coffee, McCain Ready Made Jackets, McDonald’s 

телекомунікаційна HBO, National Geographic Channel, CW Network, Sonera

3 Некомерційна діяль-
ність

благодійність Plan U.K.
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брендів. Зовнішня реклама стає полем для експе-
риментів із використанням цифрових технологій та 
інтерактивних інтерфейсів. Було відібрано 10 при-
кладів вуличної реклами нового покоління, які без-
посередньо взаємодіють із користувачем, у тому 
числі шляхом нюху, дотику і смаку. Розглянемо ті з 
них, які можливо буде застосувати в Україні.

Прикладом застосування інтерактивного марке-
тингу є ресторан швидкого харчування  McDonald's. 
На будівлі однієї з центральних площ Стокгольма  
McDonald's встановив великий екран, на якому 
кожен бажаючий може пограти в  Pong. Підклю-
чення до екрану здійснюється через смартфон, при-
чому особливого додатку для цього не потрібно. Гра-
вець, що успішно протримався більше 30 секунд, 
отримує купон на безкоштовну покупку в найближ-
чому  McDonald's [6].

Ще один приклад інтерактивної реклами здій-
снила компанія  Nivea. Ця реклама отримала голо-
вний приз у номінації «Мобільні технології» на 
міжнародному фестивалі в Каннах у 2014 р. Від 
рекламної сторінки відділяється смужка, яку над-
ягають як браслет на зап'ясті дитини, поки той, 
наприклад, бігає по пляжу. У мобільному додатку ви 
встановлюєте максимальну відстань, на яку дитині 
дозволено відійти. Якщо він піде далі, додаток подає 
сигнал [7]. 

Українські компанії також використовують 
мобільні технології як засіб маркетингу. Прикладом 
цього є мобільний додаток для батьків «Моя зірочка» 
компанії «Київстар». Встановивши «Мою зірочку» 
на свій смартфон, майбутня мама може стежити за 
станом свого здоров'я і розвитком малюка, вести 
власну карту вагітності, планувати відвідування 
лікаря і багато іншого.

Ще одним прикладом є ПАТ «Фармак» – мар-
кетингово спрямована українська компанія. Для 
реклами одного зі своїх препаратів був створений пер-
ший у світі сайт, який перетворює ноутбук у «вірту-
альну грілку» Суть його полягає в тому, щоб корис-
тувач відкрив сайт, клікнув кнопку «Зігрій мене!». 
Запуститься відео із грілкою, зняте від першої особи, 
як ніби грілка лежить безпосередньо на користува-
чеві. Грілка починає співати розслаблюючу пісню – 
пародію на романтичний хіт Баррі Уайта. Скрипт із 
сайту швидко нагріває ноутбук, завантажуючи про-
цесор і відео-карту. Ноутбук перетворюється у «вір-
туальну грілку».

Ось ще декілька прикладів, як компанії викорис-
товують інтерактивний маркетинг через Інтернет-
сайти, які використовують і компанії в Україні.

Компанія IKEA в 2006 р. запустила інтерактивний 
сайт  Dream kitchens for everyone, який показав куль-
турні відмінності між людьми (і різні сюжети) і від-
повідні кожному з них кухні. Відкривши сайт, корис-
тувач може подивитися кухню в повному обсязі за 
допомогою утримання курсору комп’ютерної миші з 
натиснутою кнопкою на зображенні. Під час перегляду 
зображення періодично перекривають якісь предмети 
інтер'єру, і після виходу з-за предмета можна поба-
чити вже інших людей та іншу кухню. При цьому 
під кожну кухню влучно підібране і музичне оформ-
лення, що ще більше сприяє контрасту.

Даний сайт для IKEA зробило агентство FORSMAN 
&	BODENFORS.	Він	уважається	одним	із	кращих	при-
кладів використання інтерактивного маркетингу. А 
все тому, що більшість кампаній залучили масу від-
відувачів, показали якимось чином товар, жодна з них 
не будувалась винятково навколо продукту, роблячи 
його центром уваги. Це вдалось тільки IKEA [8]. 

Найбільш відомим прикладом використання 
такого виду інтерактивного маркетингу україн-
ськими компаніями є львівський бренд «Світоч». Із 
травня 2012 р. на всіх коробках цукерок «Світоч» 
розміщений QR-код, який веде на мобільний сайт 
бренду. А під час проведення EURO-2012 на цьому 
сайті можна було скачати мобільний додаток Lviv 
Places із «шоколадним туром» по львівським шоко-
ладним закладам. Солодкі місця міста можна було 
шукати по карті, читати інформацію про них і слу-
хати їх голосовий опис. 

Слід зауважити, що українські компанії вже 
йдуть  шляхом використання інтерактивного мар-
кетингу. Наприклад, First Interactive – флагман 
інтерактивної реклами в Україні та країнах СНД. 
Фахівці компанії розробили і запатентували уні-
кальні рекламні інструменти, у тому  числі  інтер-
активні цифрові POS-інструменти (IPOS) та  інтерак-
тивні рекламні комплекси (IDOOH).

IPOS є ефективними інструментами для просу-
вання брендів, товарів і послуг у торгових точках. 
IPOS транслюють рекламний контент (аудіо, відео, 
3D-графіка) на території відділів по категоріях това-
рів або безпосередньо на полицях із продуктами [9]. 

Висновки. Таким чином, розглянувши сутність 
інтерактивного маркетингу та зарубіжні приклади 
його застосування, можна виділити ті особливості, 
які заслуговують уваги вітчизняних компаній та 
фірм, а отже, можуть бути перейняті для впрова-
дження в життя в Україні:

– більша ступінь персоніфікації звернення до 
споживачів;

– забезпечення більшої унікальності товару чи 
послуги; 

– більша соціалізація роботи компанії;
– доступ до всебічної взамін односторонньої 

інформації для споживачів;
– використанням мобільних, цифрових техно-

логій та інтерактивних інтерфейсів у зовнішній 
рекламі;

– поліпшення і розвиток веб-систем (оптимізація 
загального стильового оформлення сайту, здійснення 
редизайну);

– використання інтерактивного маркетингу 
не тільки компаніями, які займаються продажем 
комп'ютерів, програмного забезпечення, побутової 
електроніки, фінансових послуг, але й застосування 
його для продажу споживчих товарів, послуг громад-
ського харчування;

– можливість для споживачів не просто стати 
частиною інтерактивної реклами, а отримати «заохо-
чувальний» приз від участі в ній, тим самим про-
рекламувати новий продукт для подальшої його 
покупки;

– створення інтерактивних Інтернет-сайтів у 
вигляді ненав’язливих ігор для залучення спожива-
чів у процес взаємодії з компанією;

– вплив на споживачів за допомогою органів від-
чуття навколишнього середовища.

Такі методи допоможуть не просто рекламувати 
продукт вітчизняними компаніями та фірмами, але 
й залучати споживачів до взаємодії з ними, що може 
дати зворотній зв'язок у вигляді позитивних відгу-
ків, рекомендацій та покупки продукції.   

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Папроцький Е.А. Використання мережі Інтернет в організації 

інтерактивних маркетингових комунікацій / Е.А. Папроцький // 
Вектор науки ТГУ. – 2014. – № 4. – С. 177–182. 



115ауковий вісник Херсонського державного університетуН

УДК 657.15

Замлинський В.А.
кандидат економічних наук,

доцент кафедри обліку, аудиту і статистики
Одеського торговельно-економічного інституту 

Київського національного торговельно-економічного університету
Замлинська О.В.

кандидат економічних наук,
доцент кафедри маркетингу

Одеського національного політехнічного університету

РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ЗАЛУЧЕННЯ ВЕНЧУРНИХ ІНВЕСТИЦІЙ  
У ПІДПРИЄМСТВА ПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

Статтю присвячено визначенню напрямів удосконалення методологічних підходів до вирішення завдань обґрунтування 
ефективності венчурних інвестицій для підприємств продовольчої сфери з метою дотримання безпеки підприємств – учасників 
інвестиційного процесу. Вивчення методів оцінки ефективності інвестиційної діяльності та напрямів їх застосування дало змогу 
визначити їх невідповідність вимогам практики, зокрема для оцінки інвестиційних проектів інноваційного характеру. Визначено 
перспективи досліджень проблем теорії ефективності венчурних інвестиційних проектів для підприємств продовольчої сфери 
на основі ефективної політики управління нематеріальними активами (формуванням клієнтського, соціального та екологічного 
капіталу).

Ключові слова: інновації, венчурні інвестиції, економічна безпека, ефективність венчурних інвестицій, нематеріальні 
активи. 
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ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СФЕРЫ 

Статья посвящена определению направлений совершенствования методологических подходов к решению задач обосно-
вания эффективности венчурных инвестиций для предприятий продовольственной сферы в целях соблюдения безопасности 
предприятий – участников инвестиционного процесса. Изучение методов оценки эффективности инвестиционной деятельности 
и направлений их применения позволило определить их несоответствие требованиям практики, в частности для оценки инве-
стиционных проектов инновационного характера. Определены перспективы исследований проблем теории эффективности вен-
чурных инвестиционных проектов для предприятий продовольственной сферы на основе эффективной политики управления 
нематериальными активами (формированием клиентского, социального и экологического капитала).

Ключевые слова: инновации, венчурные инвестиции, экономическая безопасность, эффективность венчурных инвести-
ций, нематериальные активы.
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The article is devoted to definition of directions of improvement of methodological approaches to the solution of problems 
of substantiation of the effectiveness of venture capital investments for the enterprises of the food sector in order to comply 
with the security of enterprises – participants of the investment process. The study of methods of evaluating the effectiveness 
of investment activities and directions of their application allowed us to determine their compliance with the requirements of 
practice, particularly to assess investment projects of innovative character. The prospects for the study of the theory of efficiency 
of venture investment projects for the enterprises of the food sector through effective management policies intangible assets 
(customer, social and environmental capital).
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Постановка проблеми. Становлення України як 
повноцінного та повноправного учасника міжнарод-
них економічних відносин, а також активне фор-
мування інтеграційних зв’язків передбачають ство-
рення умов для забезпечення національної безпеки 
країни, головною складовою частиною якої є еконо-
мічна безпека як гарант стабільного розвитку країни 
та її незалежності. Серед складових частин еконо-
мічної безпеки України чільне місце посідає продо-
вольча безпека, яка через відповідне функціонування 
підприємств продовольчої сфери створює умови для 
соціальної стабільності в суспільстві та доступності 
якісних продуктів харчування. 

Досягнення продовольчої безпеки країни перед-
бачає створення ефективного механізму інтеграції 
різних сфер агропромислового комплексу, а саме 
сільського господарства, харчової промисловості та 
торгівлі, вдосконалення ринкової інфраструктури, 
наявність ефективної державної підтримки аграр-
ного ринку, стимулювання удосконалення техніч-
ної оснащеності підприємств і впровадження інно-
ваційних технологій виробництва, зокрема шляхом 
залучення венчурних інвестицій. Потреби соціально-
економічного розвитку суспільства обумовлюють 
потребу дослідження проблеми управління ризиками 
венчурного інвестування в напрямі реалізації страте-
гії створення економічної безпеки підприємств про-
довольчої сфери. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Проблеми оцінки економічної ефективності інвести-
цій та інформаційного її забезпечення розглядалися 
в працях таких вітчизняних і зарубіжних учених, 
як: М.І. Баканов, В. Беренс, В.А. Бланк, Р. Брейлі, 
Ю. Брігхем, Ф.Ф. Бутинець, Дж. Ван Хорн, 
О.В. Єфимова, P. Каплан, А.Д. Касатов, Л.М. Кін-
драцька, Л. Крушвіц, В.Є. Леонтьєв, С. Майєрс, 
А.Ш. Маргуліс, М.В. Мельник, О.В. Олійник, 
Г.В. Савицька, В.К. Савчук, В.Б. Сироткін, В.І. Стра-
жев, М.Г. Чумаченко, А.Д. Шеремет, С. Шмідт та ін. 
Проблемам забезпечення продовольчої безпеки Укра-
їни присвячено праці таких учених, як: В.І. Бога-
чова, Б.М. Данилишин, С.М. Кваша, П.Т. Саблук, 
В.Г. Ткаченко, О.С. Щекович та ін. 

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Не применшуючи наукової і прак-
тичної значимості існуючих наукових досягнень 
щодо оцінки ефективності інвестиційних проектів, 
слід відзначити актуальність потреби теоретичного 
осмислення проблеми управління венчурними інвес-
тиціями в продовольчій сфері в умовах кризових 
явищ в економіці в цілях реалізації можливостей 
управління економічною безпекою суб’єктів інвести-
ційного процесу.

Мета статті полягає у визначенні напрямів удо-
сконалення методологічних підходів до вирішення 
завдань обґрунтування ефективності венчурних 
інвестицій для підприємств продовольчої сфери в 
цілях дотримання безпеки підприємств – учасників 
інвестиційного процесу.

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Ст. 8 Закону України «Про основи національної без-
пеки України» передбачає, що забезпечення продо-
вольчої безпеки є одним з основних напрямів дер-
жавної політики з питань національної безпеки 
України в економічній сфері [1]. Відповідно, про-
довольча безпека країни передбачає ступінь забез-
печеності країни екологічно чистими і корисними 
для здоров’я продуктами харчування за доступними 
цінами за збереження й поліпшення навколишнього 
середовища. 

За прогнозами ООН, до 2050 р. чисельність люд-
ства зросте до 9 млрд. осіб, а продуктивність рослин-
ництва – лише на 15% [2]. Це визначає першочер-
гове завдання для вчених світу: вирішення проблеми 
забезпечення продуктами харчування людства і під-
вищення продуктивності агропромислового комп-
лексу з одночасним зростанням якості продукції та 
захистом навколишнього середовища. Відповідно, 
інвестиційна політика, зокрема в частині інновацій-
них рішень, щодо формування продовольчої безпеки 
країни повинна сприяти створенню умов для забез-
печення країни безпечними та якісними продук-
тами харчування, досягнення стабільності вітчизня-
ного виробництва продуктів харчування. При цьому 
макроекономічний аналіз розвитку України свідчить 
про вкрай незначний вплив інноваційних рішень 
на економічне зростання суб’єктів господарювання, 
насамперед малих і середніх підприємств, тобто 
невикористання інновацій та інвестицій як головного 
ресурсу економічного розвитку. Порівняння венчур-
них інвестицій з іншими джерелами фінансування 
інноваційних проектів підприємств у складних еко-
номічних умовах та потреба у додатковому фінансу-
ванні виходу українських продуктів харчування на 
світовий ринок дає змогу визначити венчурні інвес-
тиції як критерій створення оптимальної структури 
фінансування інноваційного розвитку підприємств. 

Досвід розвинутих країн свідчить про те, що кошти 
венчурних фондів є одним із визначальних засо-
бів подолання дефіциту інвестиційних ресурсів, осо-
бливо під час кризових явищ в економіці. Венчурні 
фонди Європи найбільш активно інвестують такі 
галузі економіки: біотехнології (37,1% від загаль-
ного обсягу інвестицій венчурних фондів); виробни-
цтво комп’ютерів і споживчої електроніки (19,8%);  
телекомунікації (14,9%); альтернативну енергетику і 
захист навколишнього середовища (7,3%); споживчі 
товари (6,3%) [3]. Використання досвіду країн ЄС для 
України потребує входження венчурних фондів до кола 
важелів фінансування зростаючих галузей української 
економіки та полегшення умов доступу до інвестицій. 

За наявності в країні значного попиту на інвестиції 
венчурних фондів існує проблема, обумовлена відсут-
ністю єдиного методологічного підходу до вирішення 
завдань обґрунтування ефективності венчурних інвес-
тиційних процесів у цілях дотримання безпеки підпри-
ємств – учасників інвестиційного процесу. Зокрема, 
ініціатори інвестиційних проектів не готові пропону-
вати якісні інноваційні продукти, що потребують залу-
чення інвестицій. Венчурні інвестори в Україні досить 
часто зіштовхуються з проблемою якості підготовки та 
життєздатності інвестиційних проектів. Рівень фінан-
сово-економічної грамотності ініціаторів інвестицій і 
відсутність гарантій безпеки венчурних інвестицій не 
сприяють формуванню в Україні венчурної моделі біз-
несу, зокрема у зв’язку з проблемами інвестиційного 
клімату в Україні, нерозвиненістю ринку капіталу, 
недоліками чинного законодавства тощо. 

Важливим чинником впливу на вибір об’єктів 
інвестування і досягнення безпеки інвестицій є забез-
печення інвестора вичерпною інформацією про резуль-
тати й перспективи розвитку підприємства за резуль-
татами реалізації венчурного проекту. Надійні методи 
аналізу ефективності інвестиційного проекту необхідні 
інвестору для визначення економічного ефекту від 
інвестицій. Водночас актуальним є вивчення підприєм-
ствами привабливості венчурних інвестицій для забез-
печення використання найбільш ефективних форм 
вкладення капіталу, що сприяють розширенню еконо-
мічного потенціалу та збереженню економічної безпеки 
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діяльності компанії в майбутньому, а не за минулі 
її досягнення [9, с. 65]. Крім того, задовільний або 
незадовільний фінансовий стан підприємства також 
у разі прийняття рішення щодо здійснення венчур-
них інвестицій не дасть змоги відобразити перспек-
тиви та резерви розвитку за результатами інвесту-
вання інноваційного проекту.

Таким чином, загальноприйняті методики оцінки 
привабливості інвестиційних проектів не є універ-
сальними, оскільки не відповідають вимогам прак-
тики, особливо для оцінки інвестиційних проектів 
інноваційного характеру. Розвиток інформаційних 
технологій, що сприяє формуванню даних для при-
йняття рішень щодо інвестиційного проекту на 
основі використання різних моделей джерел інфор-
мації, є важливим засобом розширення можливостей 
облікового забезпечення управління ефективністю 
венчурних інвестицій. 

Проблему однобічності оцінки інвестиційної при-
вабливості на основі показників фінансового стану 
дають змогу усунути комплексні методики ана-
лізу, що враховують перспективи розвитку об’єкта 
інвестування. Для венчурних інвестицій складність 
застосування таких методик обумовлена потребою 
аналізу різноманітних факторів, значення яких не 
завжди можна виразити у грошовому вимірнику, а 
також необхідністю залучення сторонніх експертів 
для обґрунтованості оцінки, що призводить до появи 
додаткових витрат. 

Наприклад, для підприємств продовольчої сфери 
особливий інтерес для потенційного інвестора пред-
ставляє наявна виробнича база, зокрема її стан, 
рівень новизни технологій, склад устаткування. На 
інвестиційну привабливість таких підприємств впли-
ватиме їх фінансовий стан та показники ефектив-
ності діяльності. Однак найчастіше впровадження 
інноваційних рішень потребують саме збиткові під-
приємства із застарілими технологіями та основними 
засобами, що апріорі знижує їх інвестиційну прива-
бливість. На думку Т.В. Пономаренко, здійснення 
венчурних інвестицій у такі підприємства стимулю-
ватимуть перспективи розвитку ринку, імідж під-
приємства, його соціальне та суспільне значення за 
умови розвитку [10, с. 10]. 

На інвестиційну привабливість підприємства 
для венчурних інвесторів суттєвий вплив чинять 
нефінансові показники, наявність і розвиненість 
нематеріальних активів. Водночас використання 
нефінансових показників для оцінки інвестицій-
ної привабливості підприємства досить ризиковане, 
адже значення таких показників не завжди можливо 
оцінити достовірно, крім того, складно довести чітку 

підприємства. На сьогодні недостатньо вирішеними 
є методологічні аспекти прийняття управлінських 
рішень щодо венчурного інвестування з урахуванням 
дії різноманітних факторів макро- та мікросередовища. 

У праці О. Малютіна [4] методи оцінки ефективності 
інвестиційної діяльності розподілено за двома озна-
ками (табл. 1). На думку В.М. Шелудько, «викорис-
тання різних методів оцінки капіталовкладень досить 
часто приводить до протилежних результатів. Інвести-
ційний проект, прийнятний за одним критерієм, може 
бути неприбутковим або й збитковим за іншим кри-
терієм. Тому для отримання обґрунтованої і значною 
мірою достовірної оцінки якості інвестиційного проекту 
доцільно застосовувати сукупність наведених вище 
методів, доповнюючи їх іншими формалізованими та 
неформалізованими критеріями» [5]. Таким чином, 
існуючі методи оцінки інвестицій в умовах кризових 
явищ в економіці на практиці можуть не використо-
вуватися з огляду на їх неефективність. Своєю чергою, 
дослідники Х.Я. Яремик та М.І. Яремик [6, с. 177–198]  
наголошують на таких проблемах оцінки ефектив-
ності інвестиційних проектів: ігнорування зношеності 
основних засобів, відсутність методики обґрунтування 
базових показників для аналізу, зокрема ставки дис-
конту, терміну дисконтування, показників грошо-
вого потоку тощо. На думку О.В. Харламенко [7],  
ефективним для інвестиційного аналізу є синтез 
інструментів збалансованої системи показників (BSC) 
та економічної доданої вартості (EVA).

Сучасний етап застосування методичних підходів 
до оцінки інвестицій характеризується використан-
ням критеріїв, що можуть застосовуватися в різних 
інвестиційних ситуаціях за наявності відповідної 
інформації для оцінки. У цілому механізм оцінки 
ефективності інвестиційних проектів підприємства 
передбачає: 1) визначення методики оцінки ефектив-
ності інвестиційного проекту; 2) здійснення оцінки 
інвестиційної безпеки підприємства; 3) коригування 
основних параметрів системи; 4) аналіз результатів 
і формування інформації для прийняття управлін-
ських рішень у системі інвестиційної безпеки.

Найбільш простими та зручними у застосуванні є 
методики, що передбачають аналіз фінансового стану 
підприємства і не потребують збору додаткової інфор-
мації, не поданої у фінансовій звітності. За даними 
дослідження методів аналізу інвестиційної прива-
бливості підприємства, проведеного О.Ю. Чигрин [8],  
виявлено, що 69% науковців для оцінки інвести-
ційної привабливості пропонують оцінювати його 
фінансовий стан. Однак у даному питанні слушним 
є підхід Т. Коупленда, який зазначає, що інвес-
тори платять за результати, яких вони очікують від 

Таблиця 1
Методи оцінки ефективності інвестиційної діяльності та напрями їх застосування

Методи Зміст Напрями застосування

Статичні Використання статистичної інформації про витрати та результати, обу-
мовлені реалізацією інвестицій. Використовуються методи розрахунку 
періоду окупності інвестицій, визначення норми прибутку на капітал, 
сальдо грошового потоку, приведених витрат, порівняння прибутку. Не 
враховуються подальші інвестиційні капіталовкладення після досяг-
нення точки беззбитковості, що потребує використання додаткових 
методів оцінки

1) фінансовий – ґрунтується на 
аналізі фінансових показників 
діяльності підприємства; 
2) комплексний – поєднує про-
ведення фінансового аналізу та 
враховує інші аспекти функціо-
нування підприємства, оціню-
ючи його різнопланово; 
3) ринковий – базується на 
оцінці привабливості цінних 
паперів підприємства та аналізі 
показників фондового ринку; 
4) вартісний – критерієм 
інвестиційної привабливості 
підприємства є зростання його 
вартості

Динамічні Враховуються фактор часу під час визначення вартості грошей, а також 
фактори інфляції та ризику. Передбачається зміна вартості грошо-
вого потоку в часі і застосування методів чистої приведеної вартості, 
внутрішньої норми прибутковості, дисконтованого терміну окупності, 
індексу прибутковості, ануїтету. Недоліки застосування пов’язані зі 
складністю прогнозування та формування грошового потоку, а також із 
проблемою вибору ставки вартості капіталу, що може викликати загрозу 
недооцінки ризику капіталовкладень

Джерело: складено на основі [4].
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взаємозалежність між нефінансовим показником і 
очікуваним результатом від інвестицій [11, с. 176].

Експертами компанії PricewaterhouseCoopers про-
водилося опитування інституційних інвесторів у 
14 країнах світу, що дало змогу сформувати перелік 
показників, важливих для прийняття інвестиційних 
рішень. Лише три показники з десяти є фінансовими, 
а решта відображають майбутній розвиток підприєм-
ства [12]. Для підприємств продовольчої сфери інвес-
тиційна привабливість зростатиме за умови досяг-
нення конкурентоспроможності продукції, зокрема за 
рахунок використання засобів індивідуалізації това-
рів і послуг (торгові марки, товарні знаки, комерційні 
найменування тощо) – нематеріальних активів, що 
покращують стан підприємства на ринку порівняно 
з конкурентами, оскільки такі продукти творчої й 
інтелектуальної діяльності через їх правову охорону 
передбачають обмеженість доступу до них. Окрім того, 
забезпечення здатності підприємства продавати товари 
на ринку за ціною, що суттєво перевищує витрати, а 
також використання конкурентних переваг порівняно 
з іншими суб’єктами ринку досягається формуванням 
клієнтського капіталу підприємства. Як відмічає Д. 
Райбстін [13], серед нематеріальних активів на пер-
шому місці знаходиться інтелектуальна власність, на 
другому – вартість клієнтського капіталу. Ці складові 
частини нематеріальних активів забезпечують актив-
ний вплив підприємства на зовнішнє середовище, вод-
ночас поліпшуючи економічні умови виробництва. 

Для венчурних інвесторів особливий інтерес пред-
ставляють підприємства продовольчої сфери, що дба-
ють про соціальне забезпечення своїх працівників, 
виготовлення екологічно чистих продуктів, що не 
завдають шкоди природі. За даними експертів, гра-
мотне управління сучасним підприємством потребує 
ефективного впливу на соціальний капітал підпри-
ємства, адже майже 80% вартості продажу підпри-
ємства становить його репутація [14, с. 129], тобто 
сукупність накопиченого людського, соціального й 
екологічного капіталу як факторів стратегічного еко-
номічного зростання. Однак у сучасних умовах розви-
тку економіки України рівень соціальної відповідаль-
ності бізнес-структур є досить низьким. За даними 
дослідження 1 220 компаній України, проведеного 
за замовленням ООН, значна частина представників 
великого, середнього і малого бізнесу визнають необ-
хідність і правильно розуміють зміст соціальної від-
повідальності. При цьому 76% бізнесменів переконані 
в тому, що вони соціально відповідальні, хоча про-
грами соціальної відповідальності зводяться до впро-
вадження програм поліпшення умов праці (66%), 
навчання працівників (64%), надання благодійної 
допомоги (56%) [15, с. 57–58]. У розвинених країнах 
соціальний капітал є важливою складовою частиною 
економічного зростання, зокрема успіх найбільш кон-
курентоспроможних країн світу в 2014 р. обумовле-
ний інвестиціями в людський і соціальний капітал, а 
також ефективністю управління державними видат-
ками в частині фінансування інновацій [16, с. 58].

Для досліджуваних підприємств стратегічне управ-
ління соціальним і клієнтським капіталом, спрямоване 
на досягнення продовольчої безпеки країни в цілому, 
неможливе без екологічного управління, адже підпри-
ємства продовольчої сфери організовують свою діяль-
ність у досить вигідних умовах, зокрема з використан-
ням унікальних земель із високими економічними та 
екологічними параметрами на світовому рівні (масив 
чорноземів в Україні становить понад 20% світових 
ресурсів [17]). За таких умов особливо привабливою для 
венчурного інвестора стане формування стратегії роз-
витку підприємства, пронизаної завданнями охорони 
багатого природного середовища, тобто не лише вироб-
ництва і постачання екологічно чистої продукції, але й 
формування структур, діяльність яких погоджуватиме 
охорону навколишнього середовища із цілями діяль-
ності підприємства на всіх етапах кругообігу капіталу, 
навчання і мотивації персоналу в напрямі досягнення 
умов формування екологічної свідомості та діяльності 
суб’єкта господарювання. На думку І.В. Замули [18], 
підприємство, технології і продукція якого мають най-
вищу екологічну якість, виграє в очах екологічно сві-
домої частини суспільства і може розраховувати на 
лояльність та залучення клієнтів на тривалий період. 
Польські дослідники наголошують, що розробка еко-
логічної стратегії та її реалізація передбачає значні 
витрати, проте їх можна розглядати як інвестиції в май-
бутнє, оскільки лише ті підприємства, що мають най-
кращі відносини з навколишнім середовищем, можуть 
досягти успіху на ринку за рахунок довіри і симпатії 
суспільства [19, с. 49]. 

Таким чином, для вітчизняних підприємств продо-
вольчої сфери врахування екологічного аспекту в орга-
нізації діяльності з метою залучення венчурних інвес-
тицій передбачає здійснення економічних розрахунків і 
впровадження заходів з охорони навколишнього серед-
овища, які можуть зменшувати прибуток на певному 
етапі. Професійне управління екологічним розвитком 
потребує розробки стратегії охорони навколишнього 
середовища та її залучення до загальної стратегії роз-
витку підприємства продовольчої сфери [18], що не 
лише створить умови для інтеграції економічних і еко-
логічних цілей підприємства, а й сприятиме зростанню 
інвестиційної привабливості суб’єкта.

Підсумовуючи вищесказане, встановлено, що вен-
чурний інвестор, вивчаючи звітність підприємства на 
предмет доцільності здійснення інвестицій, повинен 
мати змогу оцінити інвестиційний потенціал суб’єкта 
господарювання. Передбачення у звітності даних, спря-
мованих на прийняття рішень стратегічного характеру, 
є основою розширення сфери застосування венчурного 
капіталу та розвитку підприємства за рахунок фінан-
сування інноваційних проектів. Відповідно, у звітності 
підприємств продовольчої сфери, що сприятиме оцінці 
стратегічних напрямів діяльності, крім облікових, слід 
відображати також необлікові показники, зокрема відо-
мості про клієнтський, соціальний та екологічний капі-
тал. Для досліджуваних підприємств, діяльність яких 
створює базу для продовольчої безпеки країни в цілому, 

Таблиця 2
Проблеми теорії ефективності венчурних інвестиційних проектів  
для підприємств продовольчої сфери: перспективи досліджень

Рівні проблем Зміст проблем

Методологічний Врахування соціальної та екологічної ефективності інвестиційних проектів підприємств продовольчої 
сфери з дотриманням інтересів власника підприємства, венчурних інвесторів і держави як суб’єктів 
інвестиційного процесу задля досягнення продовольчої безпеки країни

Методичний Створення комплексу показників ефективності венчурних інвестиційних проектів з урахуванням 
фактору часу, майбутніх грошових потоків, обґрунтування ставки дисконту, показників ефектив-
ності, врахування ступеня зносу виробничого обладнання тощо
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безпека венчурних інвестицій досягатиметься на основі 
наявності у звітності підприємства відомостей, що 
зменшують невизначеність для зовнішніх користувачів 
бухгалтерської звітності, зокрема венчурних інвесторів, 
даючи їм змогу прогнозувати майбутній фінансовий 
стан підприємства. 

Відповідно, для подальших досліджень, пов’язаних 
із формуванням єдиного методологічного підходу до 
вирішення завдань обґрунтування ефективності венчур-
них інвестицій в цілях дотримання безпеки інвесторів, 
слід вирішити комплекс проблем двох рівнів (табл. 2).

У частині проблем методологічного рівня слід 
наголосити на тому, що перспективи довгострокового 
розвитку підприємств продовольчої сфери визнача-
ються факторами інвестиційної привабливості під-
приємств та їх позитивним впливом на продовольчу 
безпеку країни в цілому, а також перспективи реалі-
зації національних інтересів в умовах євроінтеграції. 
При цьому для підприємств як об’єктів інвестицій 
пріоритетним є довгостроковий розвиток, а не якнай-
швидше досягнення рентабельності, на чому наголо-
шується в дослідженні [9, с. 85].

Вигоди від активізації венчурного інвестування 
передбачають досягнення компромісу між суб’єктами 
інвестиційного процесу (державою, інвесторами, 
підприємствами), зокрема в контексті досягнення 
інноваційного розвитку підприємств. Інноваційні 
проекти та їх інвестування пов’язані зі значними 
ризиками, зокрема фінансовим, обумовленим невда-
лою реалізацією проекту. 

Висновки. Розробка моделі управління інвестицій-
ними проектами та залучення венчурних інвестицій 
у підприємства продовольчої сфери визначає потребу 
інформаційного забезпечення відповідного аналізу та 
прийняття рішень щодо інвестицій. Вагомим факто-
ром впливу на вибір об’єктів інвестування і досягнення 
безпеки венчурних інвестицій є забезпечення інвестора 
вичерпною інформацією про результати та перспек-
тиви розвитку підприємства за результатами реалізації 
венчурного проекту. Єдиний методологічний підхід до 
вирішення завдань обґрунтування ефективності вен-
чурних інвестицій у цілях дотримання безпеки інвес-
торів повинен сприяти моніторингу впливу ризиків на 
ефективність інвестиційного проекту, забезпечувати 
планування і контроль дій, спрямованих на мінімі-
зацію ризиків інвестування, враховуючи сформовані 
нематеріальні активи підприємства. 

Узгодженню інтересів венчурних інвесторів і дер-
жави в процесі обґрунтування і реалізації інновацій-
них проектів для підприємств продовольчої сфери 
має сприяти використання традиційних показників 
ефективності інвестицій і макроекономічного ефекту. 
Складовими частинами стратегічного розвитку є ефек-
тивна політика управління нематеріальними акти-
вами, зокрема формуванням клієнтського, соціального 
та екологічного капіталу. Підлягають подальшому 
дослідженню проблеми оцінки та вибору альтернатив 
для управління інвестиційними ризиками, а також 
організаційно-методичні заходи здійснення аналізу та 
контролю дотримання безпеки венчурних інвестицій 
у напрямі досягнення своєчасності, повноти та якості 
виконання умов інвестиційного процесу.
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Постановка проблеми. Аналіз діяльності сучас-
них прогресивних організацій свідчить про те, що 
управління комунікацією в маркетинговій діяль-
ності стає ключовим напрямом інноваційного розви-
тку. Зокрема, наголошується, що в сучасних умовах 
найбільш успішні організації намагаються досягати 
ефективного управління маркетинговими комуніка-
ціями заради збереження конкурентоспроможності 
та рентабельності. 

У сучасному українському економічному серед-
овищі склалася ситуація, згідно з якою невпинно 
збільшується кількість компаній, які в маркетинго-
вій діяльності зосереджують свою основну увагу на 
комунікаціях зі споживачем у digital-середовищі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
мам ефективних маркетингових комунікацій при-
свячені роботи численних іноземних і вітчизняних 
науковців. Серед них варто відзначити праці таких 
авторів, як Котлер Ф., Харламов П. [6], Овєчкіна О.А.,  
Барнет Дж., Квіт С.М., Алексєєва А. [1], Стрій Л.О. 
та ін. [4]. Аналіз наукових робіт зазначених авто-
рів свідчить про необхідність удосконалення наяв-
них методів маркетингових комунікацій через ана-
ліз показників операційної діяльності підприємств в 
умовах сьогодення. 

Виділення невирішені раніше частин загальної 
проблеми. Управління маркетинговими комуніка-
ціями – це дуже динамічний процес, тому великою 
проблемою у сфері маркетингової діяльності є недо-
статня обґрунтованість методів їх ефективного засто-
сування. Компанії застосовують прогресивні методи 
у погоні за результатом та не встигають правильно 
проаналізувати отримані показники для оцінки 
наслідків і вдосконалення стратегій.

Мета статті полягає у розробці концептуальних 
підходів до вдосконалення стратегії конкурентоздат-
ності підприємства на вітчизняному ринку за допо-
могою ефективного управління маркетинговими 
комунікаціями в digital-середовищі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Остан-
німи роками водночас зі зростанням ролі марке-
тингу в економіці підвищилася роль маркетингових 

комунікацій. Дійсно, ефективні комунікації зі спо-
живачами стали ключовими факторами успіху будь-
якої організації. Сучасний маркетинг вимагає наба-
гато більше, ніж створення товару, що задовольняє 
потреби клієнта. При цьому у змісті комунікацій не 
повинно бути нічого випадкового.

Маркетингова комунікація підприємства – це 
будь-яка діяльність з інформування, переконання чи 
нагадування споживачам про свої товари чи послуги, 
а також формування позитивного іміджу в очах гро-
мадськості. Ефективна маркетингова комунікація зі 
споживачем можлива лише завдяки креативу: новим 
інструментам, шляхам, точкам зору. Можливо, 
складнощі на автомобільному ринку країни не дають 
змоги вдосконалювати комунікацію зі споживачами, 
але реклама змінюється. 

Економічні та фінансові складнощі – не найкращі 
теми для реклами. Часте їх використання у зверненнях 
до покупця як мінімум послаблює прагнення витра-
тити гроші. Однак для появи цих тем у комунікації зі 
споживачами є принаймні дві причини. Перша – це 
те, що рекламований бренд повинен бути актуальним, 
а ховатися від реальності в теперішній ситуації було б 
не найкращим варіантом. Подібна реакція бренду ціл-
ком нормальна і закономірна. Звідси випливає друга 
причина – необхідність такої комунікації як тактич-
ного кроку. За різними оцінками, термін життя обра-
ної тактики становить максимум кілька місяців, адже 
бренд не може постійно говорити про складнощі, так 
само як не можна постійно нагадувати споживачу 
про те, що він знаходиться в дуже непростій ситуації 
і йому погано. Із часом все одно відбудеться повер-
нення на колишні комунікаційні платформи. За час 
цієї тактичної програми імідж бренду, якщо він вибу-
довувався роками, постраждати не встигне, і повер-
нення до колишнього способу для утримання позицій 
неминучий. Головне – вчасно повернутися. Різкі рухи 
в цьому процесі вітаються менше, ніж послідовна 
побудова комунікації [1].

Сплеск креативу – найбільш очікувана реакція 
від маркетологів на непросту економічну та фінан-
сову ситуацію в країні. В основі цієї думки – цілком 
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логічне припущення, що за скорочення бюджетів на 
рекламу ефект доведеться отримувати за допомогою 
мінімальних засобів. І саме таким засобом виступає 
комунікація зі споживачем через digital-маркетинг.

Тут потрібно робити поправку на сучасні тенден-
ції, які за останні кілька років дуже сильно змінили 
споживачів, їхні уподобання і способи комунікації, 
які вони вибирають. Головна тенденція полягає в 
тому, що читач, отримуючи інформацію, хоче бути 
не просто пасивним спостерігачем, а й активним 
учасником. Тобто коли практично кожна людина 
здатна стати першоджерелом даних, виступаючи в 
ролі репортера, журналіста, нехай і на аматорському 
рівні, цільову аудиторію не можна позбавляти такої 
можливості. Причому соціальні медіа більше, ніж 
традиційні, орієнтовані на дискусію і самореаліза-
цію, створення різноформатних спільнот. Відповідно, 
це дає компаніям абсолютно новий інструментарій 
для побудови маркетингових і рекламних кампаній 
у цифровому форматі [6].

Управління маркетинговими комунікаціями в 
компанії полягає у підборі системи інструментів, що 
відповідають маркетинговій програмі. Нижче ми роз-
глянемо засоби реалізації маркетингової програми в 
digital-сфері на прикладі групи компаній «НІКО». 
Група компанії «НІКО» у Львівській області пред-
ставлена офіційними дилерами Audi AG, Mitsubishi 
Motors, FIAT, Mazda та Yamaha. Основним видом 
діяльності компаній є продаж офіційної продук-
ції виробників, її гарантійне та технічне обслугову-
вання, продаж оригінальних запасних частин, аксе-
суарів та автокосметики [5].

Маркетингова діяльність групи компаній «НІКО» 
спрямована на побудову позитивного іміджу, просу-
вання бренду і зростання результативності її осно-
вної діяльності. Інструменти здійснення маркетин-
гових комунікацій, які використовуються групою 
компаній, у теорії економічної науки поділені на дві 
групи: ATL- та BTL-засоби. Опрацювавши аналітичні 
матеріали групи компаній «НІКО», було розроблено 
структуру їх маркетингових комунікацій (рис. 1).

Рис. 1. Структура маркетингових комунікацій  
групи компаній «НІКО» [2]

 
Кожен із зазначених засобів є елементом стратегії 

маркетингової діяльності групи компаній «НІКО». 
Відповідно до неї, розробляються короткострокові 
та довгострокові проекти, які потребують поєднання 
декількох різнопланових засобів комунікації, вклю-
чаючи ефективний особистий контакт. Залежно від 
аудиторії, яку намагаються охопити, та результату, 
який планують отримати, проекти отримують різні 
відрахування із загального бюджету, розрахованого 
на маркетингову діяльність. Потім під час розра-
хунку витрат група компаній «НІКО» ділить їх по 
ключових категоріях для аналізу. На діаграмі зазна-

чено актуальний розподіл витрат відділу маркетингу 
та реклами за жовтень 2015 р. (рис. 2). 

Рис. 2. Розподіл витрат відділу маркетингу  
за жовтень 2015 р. [2]

У зв’язку зі змінами сфер зацікавлень потен-
ційних покупців автомобілів змінюються і мар-
кетингові комунікації. Так, колись для того щоб 
компанія вважалася представленою в середовищі 
digital-маркетингу, достатньо було, щоб функціону-
вав її сайт. Та зі зростанням впливу на повсякденне 
життя соціальних мереж сайти втратили свою цін-
ність і тепер виконують функцію вітрини. Клієнт за 
допомогою сайту дізнається про компанію, товар і 
розцінки, але для того щоб зробити свій вибір, йому 
тепер необхідно щось більше.

На прикладі групи компаній «НІКО» ми маємо 
ситуацію, коли кожен бренд представлений окремим 
сайтом (табл. 1). Як бачимо, навіть у доменах про-
являється елемент маркетингових комунікацій, коли 
користувач переходить за посиланням, в якому вка-
зана назва бренду. 

Наповнення сайту є життєвою необхідністю, адже 
це дає змогу клієнту в найкоротші терміни ознайоми-
тися з модельним рядом та супутніми пропозиціями. 
Щоб допомогти зробити перший крок до покупки 
засобу пересування, цього достатньо, але утримати 
вже існуючого клієнта винятково за допомогою сайту 
є неможливим.

Таблиця 1
Наявність сайту в автомобільного бренду [5] 

Бренд Сайт

Mitsubishi http://www.mitsubishi.lviv.ua/

Mazda http://mazda-lviv.com.ua/

Fiat http://www.fiat-niko.lviv.ua/

Audi http://www.audi.lviv.ua/

Yamaha http://www.yamaha-lviv.com.ua/

Таке завдання покладається на соціальні мережі, 
які стали активним фактором життя пересічного 
громадянина, тому група компаній «НІКО» не втра-
чає нагоди охопити Інтернет-аудиторію за допомо-
гою SMM, а саме аудиторію користувачів соціальної 
мережі Facebook.

Використання сторінок у соціальній мережі 
Facebook дає змогу групі компаній «НІКО» мати мак-
симально близьку комунікацію з клієнтом на вели-
кій відстані. Оперативність обміну інформацією та 
простота у використані дає змогу «НІКО» стати час-
тиною буденного життя клієнта, переживаючи разом 
із ним і при цьому не нав’язуючи себе. Але за таку 
можливість менеджерам приходиться працювати з 
великою кількістю статистичної інформації. 

Як приклад розглянемо тиждень із функціо-
нування офіційної сторінки Facebook бренду Audi 
від групи компаній «НІКО» (рис. 3). Розробники 
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Facebook постаралися, щоб робота над іміджем для 
власників сторінок була максимально спрощена. 
Працюючи над удосконаленням SMM управлін-
цям достатньо оцінити динаміку основних показни-
ків, таких як «Уподобання сторінки», «Охоплення 
допису» та «Залучення». Порівнявши їх із програ-
мою BTL-заходів, можна варіювати комунікацію 
за допомогою частоти та специфіки оприлюднення 
дописів. 

Рис. 3. Статистика сторінки Facebook  
бренду Audi [2]

Варто також зазначити, що залежно від бренду 
відрізняється аудиторія клієнтів, яка залучена в про-
цес комунікації через сторінки Facebook. Беручи до 
уваги дану інформацію, група компаній «НІКО» роз-
робляє політику комунікації окремо для кожного 
бренду та орієнтується на абсолютні значення ста-
тистичних показників (табл. 2).

Для порівняння в табл. 2 подані статистичні 
показники відвідуваності офіційних сторінок 
Facebook кожного з брендів групи компанії «НІКО» 
лише протягом одного місяця. Варто зауважити, 
що варіативність показників відносно окремих 
брендів пов’язана з кількісним і якісним наповне-
нням сторінок дописами. Чим більше дописів, тим 
більше оригінальних користувачів мали контакт із 
рекламою: 

- Audi: 
1. квітень: 7 дописів – 144 реакції – 433 користу-

вача; 
2. липень: 14 дописів – 991 реакція – 1882 корис-

тувача.
- Fiat: 
1. квітень: 14 дописів – 398 реакцій – 433 корис-

тувача; 
2. липень: 5 дописів – 245 реакцій – 222 користу-

вача.

Аналіз загальних показників 2014 р. показує тен-
денцію до зростання реакцій на дописи та кількості 
користувачів, які бачили пости за стабільної кіль-
кості самих дописів:

1. квітень: 54 дописи – 1248 реакцій – 2709 
користувачів;

2. липень: 47 дописів – 1932 реакції – 3253 корис-
тувача.

Ця тенденція продовжується і в 2015 р. За останні 
півтора роки показники зросли більше ніж у шість 
разів [2]:

1. жовтень 2015 р.: 59 дописів – 8560 реакцій – 
13871 користувач.

Однією з помилок багатьох компаній є те, що 
вони просто публікують потік не пов’язаних між 
собою постів. Навіть якщо у них є графік публі-
кацій, здебільшого це не призводить до побудови 
якоїсь стратегії. У цьому аспекті група компа-
ній «НІКО» ефективно розробила маркетингову 
стратегію і змогла слідкувати за структурою всієї 
онлайн-комунікації, яка має приблизно такий 
вигляд (рис. 4). У межах стратегії варто не забу-
вати про правильний аналіз отриманих результа-
тів. Отримані результати та висновки варто вико-
ристати групі компаній «НІКО» для проведення 
стратегії просування, адже стає відомо, які пости 
привертають більше трафіку, а які краще конвер-
тують. 

Рис. 4. Структура онлайн-комунікації [4]

Також отримана інформація може розповісти, 
які теми зачіпають людей, які слова отримують 
більше переглядів і які формати працюють краще. 

Таблиця 2
Відвідуваність користувачами офіційних сторінок Facebook [3]

Марка/ місяць Mitsubishi Audi Mazda Yamaha Fiat Всього, 
к-сть осіб

Квітень 2014 р.

Дописи 13 7 13 7 14 54

Нові Like, Share, коментарі 183 144 477 46 398 1248

Користувачі, які бачили пости (охоплення) 516 443 692 135 923 2709

Липень 2014 р.

Дописи 12 14 4 12 5 47

Нові Like, Share, коментарі 179 991 91 426 245 1932

Користувачі, які бачили пости (охоплення) 673 1882 106 370 222 3253

Жовтень 2014 р.

Дописи 19 3 7 10 9 48

Нові Like, Share, коментарі 320 70 227 194 250 1061

Користувачі, які бачили пости (охоплення) 2056 672 1230 1663 764 6385
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Якщо ж компанія не використовуєте аналітику, то 
вона працює за принципом «а може, пощастить?». 
Якщо ж аналітику використовують поверхово, тоді 
втрачається можливість постійно покращувати і 
вдосконалювати свій сайт та сторінки у соціальних 
мережах [4]. 

Беручи до уваги актуальність даних досліджень, 
у подальшому ми плануємо більше уваги зосередити 
на використанні методів брендингу в управлінні мар-
кетинговими комунікаціями. Зважаючи на динаміч-
ність розвитку суспільства та змін на ринку імпорт-
них автомобілів, важливо в майбутньому розглянути 
ефективність запропонованих методів удосконалення 
маркетингових комунікацій та здійснити пошук 
нових.

Висновки. Ефективне використання комунікацій 
в digital-маркетингу групою компаній «НІКО» відбу-
вається завдяки вдалому застосуванню методик SMM 
у поєднанні із вдалою роботою над аналітичними 
показниками.
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В статье исследована сущность понятия «информационный потенциал предприятия» и определены его составляющие эле-
менты. Построена матрица ответственности за формирование и использование информационного потенциала предприятия. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі роз-
витку суспільства інформація є ключовим ресурсом 
і фактором досягнення конкурентних переваг під-
приємства. Розвиток інформаційно-комунікаційних 
технологій та їх глобальний характер спрощує пере-
дачу інформації та забезпечує швидкість прийняття 
рішень менеджерами підприємств. Таким чином, осо-
бливого значення набуває здатність ефективного фор-
мування та використання інформаційного потенціалу 

підприємства. З одного боку, прийняття раціональних 
управлінських рішень неможливе без використання 
актуальної та достовірної інформації, з іншого – зрос-
тає потреба в захисті інформаційних ресурсів сучас-
них підприємств, які здійснюють свою діяльність в 
умовах формування інформаційної економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню інформаційного потенціалу підприємства 
присвячено багато наукових праць як вітчизняних, 
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так і зарубіжних учених. С.М. Ілляшенко у своїх 
дослідженнях приділяє увагу сутності інформацій-
ного потенціалу підприємства як економічної кате-
горії, визначенню його структури, розробленню 
критеріальної бази і методичних підходів до його 
оцінки [1]. Сутність та структуру інформаційного 
потенціалу також досліджували такі науковці, як 
І.М. Тесленок та М.О. Кучеренко [2], А.В. Битий [3].  
Проблеми формування інформаційного потенціалу 
підприємства відображено в працях О.Ф. Шаповал [4].  
Д.В. Дячковим проаналізовано методичні підходи 
до оцінки інформаційного потенціалу [5], а також 
спільно з І.А. Маркіною досліджено організаційне 
забезпечення управління інформаційним потенціа-
лом підприємства [6].

Однак проблема ефективного формування та 
використання інформаційного потенціалу підпри-
ємства для забезпечення його економічної безпеки 
залишається недостатньо дослідженою, що потребує 
подальших наукових розвідок у цьому напрямі.

Мета статті полягає в обґрунтуванні ролі інфор-
маційного потенціалу в забезпеченні економічної 
безпеки підприємства. Для цього необхідно дослі-
дити сутність поняття «інформаційний потенціал», 
визначити його складові елементи, встановити від-
повідальні підрозділи за підтримку інформаційного 
потенціалу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Серед 
вітчизняних науковців існують різні думки щодо 
трактування поняття «інформаційний потенціал під-
приємства». О.С. Федонін, І.П. Рєпіна та О.І Олек-
сюк зазначають, що інформаційний потенціал – «це 
єдність організаційно-технічних та інформаційних 
можливостей, які забезпечують підготовку та при-
йняття управлінських рішень і впливають на харак-
тер (специфіку) виробництва через збір, зберігання 
(накопичення), обробку та розповсюдження інформа-
ційних ресурсів» [7, с. 19].

І.В. Сидоренко під інформаційним потенціалом 
пропонує розуміти «сукупність засобів, методів та 
умов, що дають змогу використовувати інформа-
ційні ресурси» [8, c. 199]. Інформаційний потенціал 
підприємства характеризується як складна система 
ресурсів виробництва й управління, які перебувають 
у взаємозв'язку та взаємозалежності, тому викорис-
тання інтегруючих здатностей елементів потенціалу, 
а також досягнення збалансованого оптимального 
співвідношення між ними відкривають можливості 
для створення комплексної системи, що здатна забез-
печувати максимальну продуктивність виробничого 
потенціалу підприємства.

На думку С.М. Ілляшенка, під інформаційним 
потенціалом підприємства слід розуміти «сукупність 
інформаційних ресурсів і здатностей до їх реалізації, 
які забезпечують умови його тривалого розвитку на 
ринку на основі генерації, накопичення і викорис-
тання знань» [1].

Важливим аспектом ефективного формування 
та використання інформаційного потенціалу є його 
структуризація, тому доцільним є визначення скла-
дових елементів інформаційного потенціалу підпри-
ємства та ідентифікація найсуттєвіших зв'язків між 
ними.

С.М. Ілляшенко виділяє складові елементи інфор-
маційного потенціалу [1]: знання та досвід персоналу 
(у тому числі корпоративну культуру та соціально-
психологічний клімат); документацію (технічну, тех-
нологічну тощо) та права (у тому числі на патенти, 
торгові марки, промислові зразки, ноу-хау, товарні 
знаки, а також сертифікати відповідності стандартам 

якості, вимогам екологічної безпеки тощо); науко-
ємну продукцію (вироби, послуги, технології); інфор-
маційні системи та технології (у тому числі засоби 
комунікації та зв’язку інформаційне, програмне, 
технічне та інше забезпечення інформаційних сис-
тем); інформаційні зв’язки (економічну інформацію, 
зв’язки з економічними контрагентами, контак-
тними аудиторіями, імідж, репутацію).

Більш узагальнену структуру інформацій-
ного потенціалу запропоновано І.М. Тесленок та 
М.О. Кучеренко, які виокремили такі три його склад-
ники: інформаційні ресурси; персонал; комп’ютерні 
інформаційні системи [2, с. 126]. 

Варто зазначити, що елементи кожної із цих 
складників є досить схожими до попередньої класи-
фікації. Так, інформаційні ресурси включають доку-
ментацію підприємства, економічну інформацію, 
зв’язки з контрагентами та контактними аудиторі-
ями та комерційну таємницю. Персонал як складова 
частина інформаційного потенціалу є відображенням 
кваліфікації і досвіду співробітників, а також корпо-
ративної культури підприємства. І остання складова 
частина – комп’ютерні інформаційні системи – це 
технічна база та засоби комунікації і зв’язку; інфор-
маційне програмне, технічне та інше забезпечення 
інформаційних систем; модель управління інформа-
ційними потоками.

На думку П.В. Круш та М.О. Зеленської, інфор-
маційний потенціал умовно складається з ресурсної 
частини (без якої існування потенціалу неможливе) 
та можливостей щодо використання даних ресурсів. 
До ресурсної частини належить комп’ютерне облад-
нання – фізична пам'ять, периферійне обладнання 
та телефонні лінії, програмні продукти. Можливості 
щодо використання даних ресурсів такі: створення, 
збереження та накопичення інформаційних даних, 
можливості передачі даних, можливості обробки 
даних, можливості захисту даних [9, с. 47].

На основі досліджень С.М. Ляшенка [1] авторами 
сформована матриця відповідальності за формування 
та використання складових елементів інформацій-
ного потенціалу підприємства (табл. 1).

На основі побудованої матриці відповідальності 
можна встановити, який із підрозділів підприєм-
ства повинен відповідати за формування та викорис-
тання тієї чи іншої складової частини інформацій-
ного потенціалу, підтримувати на належному рівні 
та забезпечувати їх розвиток, що дає змогу значно 
підвищити ефективність управління інформаційним 
потенціалом підприємства.

В умовах формування інформаційної економіки 
інформаційний потенціал стає вагомим чинником 
забезпечення економічної безпеки будь-якого під-
приємства. Авторське бачення взаємозв’язку інфор-
маційного потенціалу та економічної безпеки підпри-
ємства зображено на рис. 1. 

Параметри і умови 

Кількісні й якісні 
характеристики 

інформаційного потенціалу

захищеність

станІнформаційний 
потенціал 

підприємства

Результативність 
діяльності

Інформаційна 
безпека

Економічна 
безпека

Рис. 1. Роль інформаційного потенціалу в 
забезпеченні економічної безпеки підприємства 

З одного боку, інформаційний потенціал – це стан 
його кількісних і якісних характеристик як ресурсу, 
достатніх для ефективної роботи підприємства. З іншого 
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боку, інформаційний потенціал потребує захисту. Пара-
метри і умови захищеності інформаційних ресурсів 
лежать в основі інформаційної безпеки підприємства. 
Разом результативність діяльності та інформаційна без-
пека визначають економічну безпеку підприємства.

Досліджуючи роль інформаційного потенціалу в 
забезпеченні економічної безпеки підприємства, про-
понується розглядати інформаційний потенціал пере-
дусім із точки зору можливості забезпечення інформа-
ційної безпеки підприємства. Інформаційна складова 
економічної безпеки спрямована на створення й під-
тримання такого стану інформаційних ресурсів і 
пов’язаних із ними засобів та систем інформатизації, 
який би гарантував якісне і безперебійне забезпечення 
менеджерів підприємства актуальною інформацією 
та необхідний рівень її захищеності від незаконного 
втручання, розкриття чи розголошення [10, c. 36]. 

А.Ю. Нашинець-Наумова пріоритетним напря-
мом у процесі забезпечення інформаційної безпеки 
підприємства вважає збереження в таємниці комер-
ційно важливої інформації, що дає змогу підприєм-
ству успішно конкурувати на ринку виробництва та 
збуту товарів і послуг [11, с. 60].

Головними забезпечуючими елементами інфор-
маційної безпеки є інфраструктура комп’ютерних 
інформаційних систем, персонал підприємства, а 
також функціонування служби економічної безпеки 
на підприємстві.

Важлива роль у забезпеченні економічної без-
пеки підприємства належить інфраструктурі 
комп’ютерних інформаційних систем, використання 
яких дає змогу оперативно отримувати інформа-
цію про стан економічної безпеки, вчасно реагувати 
на негативні відхилення та приймати управлінські 
рішення. 

Дослідження, проведене О.Л. Коробчинським 
[12, с. 43], доводить, що для забезпечення економіч-
ної безпеки підприємство використовує всю сукуп-
ність своїх корпоративних ресурсів, у тому числі 
ресурс інформації і технологій. Він є найбільш цін-
ним і найдорожчим ресурсом підприємства, що дає 
змогу адекватно реагувати на будь-які зміни зовніш-

нього оточення бізнесу, ефективно планувати та здій-
снювати свою господарську діяльність. До основних 
інформаційних засобів забезпечення економічної без-
пеки автор відносить комп’ютери, захисні мережі і 
саму інформаційну продукцію, у тому числі необ-
хідну для прийняття рішень інформацію. 

Впровадження сучасних інформаційних техноло-
гій та підвищення інформатизації процесів вироб-
ництва та управління здатні сформувати основу для 
зростання результативності діяльності підприємства 
в довгостроковій перспективі, зміцнити конкурентні 
позиції на ринку, забезпечити необхідний рівень 
інформаційної безпеки. При цьому одним із найваж-
ливіших чинників ефективного формування та вико-
ристання інформаційного потенціалу є персонал під-
приємства. 

З одного боку, персонал, який працює з інфор-
маційними системами, повинен володіти достатньою 
кваліфікацією, оскільки створення та ефективне 
використання інформаційного масиву даних покла-
дається саме на працівників підприємства. З іншого 
боку, від персоналу залежить ступінь захищеності 
інформаційних ресурсів підприємства. В умовах 
посиленої конкурентної боротьби персонал може 
бути використаний як джерело розкриття конфіден-
ційної інформації про підприємство його конкурен-
тами або іншими заінтересованими сторонами. 

У зв’язку з цим підприємство може зазнати вели-
чезних збитків. Відповідно до світової статистики, най-
частіше витік інформації відбувається через працівни-
ків – це найуразливіше місце будь-якої компанії.

Під час забезпечення інформаційної безпеки важ-
лива роль відводиться службі економічної безпеки, 
яка забезпечує недопущення витоку інформації, що 
становить комерційну таємницю, виявляє, оцінює 
та мінімізує вплив загроз інформаційній безпеці на 
основі обґрунтування схем документообігу, вста-
новлення рівнів доступу до інформації в локальних 
комп'ютерних мережах, організації раціонального 
зберігання та використання інформації тощо. 

Висновки. Таким чином, на підставі проведеного 
дослідження було обґрунтовано зв'язок між інфор-

Таблиця 1 
Матриця відповідальності за формування та використання складових елементів  

інформаційного потенціалу
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маційним потенціалом та економічною безпекою під-
приємства. З’ясовано, що інформаційний потенціал, 
який, з одного боку, відображає результативність 
діяльності підприємства, а з іншого – його інфор-
маційну захищеність, виступає передумовою форму-
вання економічної безпеки підприємства. 

Основними елементами, які забезпечують ефек-
тивне формування та використання інформаційного 
потенціалу підприємства і, як наслідок, забезпечу-
ють економічну безпеку підприємства, є інформа-
ційно-комунікаційні системи і технології, персонал 
та служба економічної безпеки підприємства.
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Постановка проблеми. Прoцeси глoбaлiзaцiї i 
рeгioнaлiзaцiї, з oднoгo бoку, тa oбмeжeнiсть чинникiв 
eкoнoмiчнoгo рoзвитку (iнвeстицiй, квaлiфiкoвaнoї 
рoбoчoї сили тoщo), з iншoгo, oб’єктивнo пoрoджують 
кoнкурeнцiю мiж рeгioнaми зa ствoрeння сприят-
ливих умoв вeдeння бiзнeсу i життя нaсeлeння. 
Iнвeстицiї у вирoбництвo i людський кaпiтaл 
зaкoнoмiрнo спрямoвуються у нaйпривaбливiшi, 
кoнкурeнтoздaтнi рeгioни як мiсця функцioнувaння 
бiзнeсу, рoбoти i життя людeй. Із пiдвищeнням рiвня 
й якoстi життя людeй зрoстaє знaчeння нe лишe 
eкoнoмiчних, aлe й сoцiaльних, eкoлoгiчних тa iнших 
aспeктiв кoнкурeнтoспрoмoжнoстi рeгioнiв, якa 
стaє гoлoвним рeзультaтoм iннoвaцiйнoгo рoзвитку 
eкoнoмiки i oднiєю з oснoвних цiлeй стрaтeгiї 
рoзвитку крaїни.

Пoняття «кoнкурeнтoспрoмoжнiсть» є oдним із 
бaзoвих у рeгioнaльнiй eкoнoмiцi, прoтe в сучaснiй 
eкoнoмiчнiй нaуцi вiдсутня єдинa тoчкa зoру нa йoгo 
трaктувaння. У тeoрeтичних i приклaдних рoбoтaх 
eкoнoмiстiв i прaктикiв дaються числeннi визнaчeння 
i рiзнi тлумaчeння кoнкурeнтoспрoмoжнoстi, щo 
oбумoвлeнo бaгaтoфaктoрнiстю, склaднoю структурoю 
i динaмiчнiстю рoзглянутoгo пoняття.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сучaснi дoслiдники вiдзнaчaють, щo пoняття 
кoнкурeнтoспрoмoжнoстi рeгioну булo ввeдeнe 
в нaукoвий oбiг пoрiвнянo нeдaвнo тa знaйшлo 
вiдoбрaжeння в рoбoтaх A. Смiтa, Д. Рiкaрдo, 
I. Aнсoффa, A.В. Бaбaка, O.В. Бeзуха. O. Г. Бeлoруса, 
М. Бeста, С.Ф. Бикoні, O.Ю. Бoлхoвiтiнoвa, М. Брю, 
Л.Ю. Вoлoщeнкo, Т.В. Гoлiкoвої, І.Ю. Гузeнкo, 

Д.В. Клинoвого, Ю.М. Пaхoмoва, М. Пoртeрa, 
Л.Г. Чeрнюк, П.A. Швeця, В.O. Шпильoвої тa ін.

 Кoнкурeнтoспрoмoжнiсть рeгioнaльнoї чи 
прoстoрoвoї eкoнoмiки – нe нoвa прoблeмa. 
Iдeя кoнкурeнтoспрoмoжнoстi прeдстaвлeнa в 
eкoнoмiчнiй лiтeрaтурi, пoчинaючи з сaмих рaннiх 
клaсикiв. A. Смiт визнaчив чoтири пoчaткoвих 
фaктoри, щo зумoвлюють aбсoлютнi пeрeвaги 
дeржaв у мiжнaрoднiй тoргiвлi: зeмлю, кaпiтaл, 
прирoднi рeсурси i прaцю. Вiн дoвoдив пeрeвaги 
вiдкритoстi нaцioнaльних eкoнoмiк [5, с. 23]. Oснoву  
тeoрiї мiжнaрoднoї тoргiвлi фoрмує пoняття 
пoрiвняльних пeрeвaг держави, ввeдeне Д. Рiкaрдo, 
який дoслiджувaв прихoвaну вaртiсть тoвaру, 
що мiстять oднi тoвaри відносно iнших [4, с. 44].  
Лiнiя aргумeнтaцiї булa зaвeршeнa тeoрiєю 
зaбeзпeчeнoстi фaктoрaми, якa булa рoзрoблeнa 
E. Хeкшeрoм i Б. Oлiнoм у XX ст. тa визнaчaє, щo 
крaїнa пoвиннa eкспoртувaти тoй тoвaр, під час 
вирoбництва якoгo iнтeнсивнo викoристoвуються 
в дoстaтку нaявнi фaктoри [1, с. 13]. Визнaчeння 
кoнкурeнтoспрoмoжнoстi eвoлюцioнують у чaсi. Вiд 
визнaчeнь, щo бaзуються нa пoняттi пoрiвняльних 
пeрeвaг тa цiнoвoї кoнкурeнцiї, сьoгoднi пeрeйшли 
дo тaких нeмaтeрiaльних кoнцeпцiй, як структурнa 
кoнкурeнтoспрoмoжнiсть, iннoвaцiї тa eкoнoмiкa знaнь 
[7, с. 25]. Отже, постає нагальна необхідність узагаль-
нення наукових підходів та формулювання поняття 
конкурентоспроможності регіону, що відповідає сучас-
ним умовам просторового та територіального розвитку.

Мета статті полягає в огляді та узагальненні під-
ходів вітчизняних та зарубіжних науковців до визна-
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чення сутності поняття конкурентоспроможності 
регіону та уточненні змісту цього поняття з ураху-
ванням сучасних тенденцій і перспектив.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Кoнкурeнтoспрoмoжнiсть виявляється в тoму, щo  
суб’єкт, який вoлoдiє нeю, зaймaє дoмiнуючe 
стaнoвищe пo вiднoшeнню дo iнших суб’єктiв aбo 
як мінімум нe пoгiршує свoгo стaнoвищa стoсoвнo 
iнших суб’єктiв (кoнкурeнтiв). Узагальнення науко-
вих підходів до визначення поняття конкурентоспро-
можності дає змогу стверджувати, що, пo-пeршe, 
воно мoжe oписувaти тoвaр aбo пoслугу як нaбiр 
спoживчих якoстeй (хaрaктeристик, влaстивoстeй) 
тoвaру (чи пoслуги), щo зaбeзпeчує йoму пeрeвaги 
пoрiвнянo з пoдiбними тoвaрaми (пoслугaми) нa ринку 
щoдo зaдoвoлeння спoживчих пoтрeб. Під час aнaлiзу 
фaктoрiв, щo впливaють нa кoнкурeнтoспрoмoжнiсть, 
врaхoвуються витрaти нa вирoбництвo тoвaру 
(пoслуги), йoгo цiнa тoщo. Пo-другe, пoняття кoн-
курeнтoспрoмoжнoстi викoристoвується під час 
хaрaктeристики гoспoдaрюючих суб’єктiв рiзних 
oргaнiзaцiйнo-прaвoвих фoрм. У цьoму разі кoнку-
рeнтoспрoмoжнiсть мoжe бути визнaчeнa як 
мoжливiсть тaкoгo суб’єктa бути присутнiм нa 
ринку тoвaрiв (пoслуг), oдeржуючи при цьoму 
eкoнoмiчну вигoду вiд тaкoї присутнoстi. Пo-трeтє, 
пoняття кoнкурeнтoспрoмoжнoстi викoристoвується 
стoсoвнo рiзних видiв eкoнoмiчнoї дiяльнoстi, кoли 
мoвa йдe прo мoжливoстi групи пiдприємств, щo 
вхoдять у гaлузь, вирoбляти кoнкурeнтoспрoмoжну 
прoдукцiю. Пo-чeтвeртe, мoвa мoжe йти прo 
кoнкурeнтoспрoмoжнiсть дoмoгoспoдaрств. У цьoму  
разі кoнкурeнтoспрoмoжнiсть рoзумiється як 
мoжливiсть прaцeздaтних грoмaдян зaйняти 
нaйкрaщi зa рiвнeм oплaти тa умoвaми прaцi рoбoчi 
мiсця. При цьoму під час рoзрaхунку врaхoвуються 
стaтeвoвiкoвa структурa дoмoгoспoдaрствa, 
прoфeсiйнo-квaлiфiкaцiйний склaд йoгo прaцeздaтних 
члeнiв, нaявнi в йoгo рoзпoряджeннi фiнaнсoвi 
aктиви, нeрухoмiсть, трaнспoртнi зaсoби тoщo. Всi цi 
види кoнкурeнтoспрoмoжнoстi в кiнцeвoму рaхунку 
рeaлiзуються в гeoгрaфiчнoму прoстoрi – нa тeритoрiї, 
якa сaмa пo сoбi мoжe бути кoнкурeнтoспрoмoжнoю 
aбo нeкoнкурeнтoспрoмoжнoю. 

У сучaснiй свiтoвiй прaктицi кoнкурeнтo-
спрoмoжнiсть eкoнoмiки крaїни рoзглядaється з рiзних 
пoзицiй. У звiтi Кoмiсiї з кoнкурeнтoспрoмoжнoстi 
при Гoлoвi Єврoпeйскoї Кoмiсiї гoвoриться, щo 
«кoнкурeнтoспрoмoжнiсть крaїни визнaчaється 
тiєю мiрoю, в якiй вoнa здaтнa в рaмкaх вiльних i 
спрaвeдливих ринкoвих умoв вирoбляти тoвaри тa 
пoслуги, здaтнi вiдпoвiдaти вимoгaм мiжнaрoднoгo 
ринку, водночaс пiдвищуючи рeaльнi дoхoди свoїх гро-
мадян». Кoнкурeнтoспрoмoжнiсть нa нaцioнaльнoму 
рiвнi зaснoвaнa нa пeрeвaжaючiй прoдуктивнoстi 
прaцi тa здaтнoстi eкoнoмiки пeрeнeсти aкцeнт нa 
висoкoпрoдуктивнi види гoспoдaрськoї дiяльнoстi, 
щo здaтнi, свoєю чeргою, зaбeзпeчити пiдвищeння 
рeaльних дoхoдiв нaсeлeння. Iснує тiсний 
взaємoзв’язoк кoнкурeнтoспрoмoжнoстi тa здатності 
крaїни викoнувaти свoї мiжнaрoднi зoбoв’язaння. 
Цe нe прoстo мiрa спрoмoжнoстi нaцiї прoдaвaти 
свoю прoдукцiю зa кoрдoнoм i пiдтримувaти 
рiвнoвaгу тoргiвeльнoгo бaлaнсу. У пoдaльшoму 
низка oснoвoпoлoжних тeз із прeдстaвлeнoгo вищe 
пiдхoду дo рoзумiння кoнкурeнтoспрoмoжнoстi 
вiдтвoрювaлися i пeвнoю мiрoю дoпoвнювaлися 
нoвими критeрiями в iнших джeрeлaх.

Кoмiсiя з питaнь кoнкурeнтoспрoмoжнoстi при 
прeзидeнтoвi СШA визнaчaє кoнкурeнтoспрoмoжнiсть 

як «здaтнiсть крaїни в мeжaх вiльних i спрaвeдливих 
ринкoвих умoв вирoбляти тoвaри тa пoслуги, якi 
вiдпoвiдaють вимoгaм мiжнaрoднoгo ринку» [9]. 
Інститут кoнкурeнтoспрoмoжнoстi пoряд зі здaтнiстю 
вирoбляти тoвaри тa пoслуги, щo вiдпoвiдaють пoпиту 
нa мiжнaрoдних ринкaх, oзнaкoю кoнкурeнтo спрo-
мoжнoстi ввaжaє зaбeзпeчeння грoмaдянaм висoкoгo 
рiвня життя i мoжливiсть йoгo збeрeжeння тa 
пiдвищeння в дoвгoстрoкoвiй пeрспeктивi [10, с. 65].

У Пeршiй дoпoвiдi для гoлoви Єврoпeйськoї кoмiсiї, 
прeм’єр-мiнiстрiв i глaв дeржaв групoю кoнсультaнтiв 
із кoнкурeнтoспрoмoжнoстi сфoрмульoвaний пiдхiд, 
вiдпoвiднo дo якoгo «кoнкурeнтoспрoмoжнiсть 
включaє eлeмeнти прoдуктивнoстi, eфeктивнoстi 
тa прибуткoвoстi. Oднaк сaмi пo сoбi вoни нe є 
вичeрпними i нe зaдaють кiнцeвoї цiлi. Цe пoтужнi 
зaсoби дoсягнeння пiдвищeння рiвня життя тa 
мaтeрiaльнoгo дoбрoбуту, тoбтo iнструмeнт для 
вирiшeння зaвдaнь. У глoбaльнoму мaсштaбi зa  
дoпoмoгoю збiльшeння прoдуктивнoстi й eфeктив-
нoстi в кoнтeкстi мiжнaрoднoї спeцiaлiзaцiї 
кoнкурeнтoспрoмoжнiсть являє сoбoю oснoву 
для збiльшeння рoзмiрiв дoхoдiв нaсeлeння 
нeiнфляцiйним шляхoм. У дoпoвiдi «Глoбaльнa 
кoнкурeнтoспрoмoжнiсть» Всeсвiтньoгo eкoнoмiчнoгo 
фoруму кoнкурeнтoспрoмoжнiсть пoв’язується 
зi здaтнiстю крaїни дoмoгтися висoких тeмпiв 
прирoсту ВВП у рoзрaхунку нa одну особу нaсeлeння 
країни [11, с. 78]. Всeсвiтнiй щoрiчник із питaнь 
кoнкурeнтoспрoмoжнoстi Мiжнaрoднoгo iнституту 
мeнeджмeнту визнaчaє кoнкурeнтoспрoмoжнiсть 
як сфeру eкoнoмiчних знaнь, щo aнaлiзує фaкти i 
пoлiтику, якi фoрмують здaтнiсть крaїни ствoрювaти 
i пiдтримувaти умoви, зaбeзпeчувaти ствoрeння 
дoдaткoвoї вaртoстi з бoку пiдприємств i бiльш 
висoкий рiвeнь дoбрoбуту нaсeлeння [10, с. 120].

Аналізуючи нaдaнi визнaчeння, приходимо 
до такого: 1. Висoкi дoсягнeння aсoцiюються зi  
зрoстaнням рiвня життя i рeaльних дoхoдiв 
нaсeлeння. Тoвaри тa пoслуги пoвиннi вирoблятися 
й нaдaвaтися нe лишe у вiльних i спрaвeдливих 
ринкoвих умoвaх, aлe i в умoвaх вiдкритoгo ринку. 
2. Кoнкурeнтoспрoмoжнiсть – нe кoрoткoстрoкoвий 
фeнoмeн, вoнa пoвиннa бути стiйкoю i мaти 
дoвгoстрoкoвий вплив. 3. Кoнкурeнтoспрoмoжнa 
eкoнoмiкa пoвиннa ствoрювaти якiснi рoбoчi мiсця 
тa сприяти зрoстaнню рeaльних дoхoдiв i рiвня 
життя нaсeлeння. 4. Кoнкурeнтoспрoмoжнiсть iнoдi 
визнaчaться зaлeжнoю вiд зрoстaння прoдуктивнoстi, 
прoтe прoдуктивнiсть – нe бiльшe нiж oдин із вaжливих 
пoкaзникiв кoнкурeнтoспрoмoжнoстi. 5. Кoнкурeнтo-
спрoмoжнiсть визнaчaється рeзультaтaми (рiвнeм 
життя/дoхoдaми), a нe фaктoрaми, щo впливaють нa 
нeї.

Вaгoмий вплив нa рoзвитoк тeoрiї кoнкурeнтo-
спрoмoжнoстi тeритoрiй зрoбили рoбoти М. Пoртeрa 
[3, с. 235]. Зaбeзпeчeння кoнкурeнтoспрoмoжнoстi 
кoнкрeтних крaїн здiйснюється, нa думку М. Пoртeрa, 
нa oснoвi тaк звaнoгo «прaвилa рoмбa», тoбтo 
ствoрeння чoтирьoх oснoвних пeрeдумoв, якi дeржaвa 
нaмaгaється пiдтримувaти для свoєї eкoнoмiки: 
пaрaмeтри фaктoрiв (прирoднi рeсурси, квaлiфiкoвaнi 
кaдри, кaпiтaл, iнфрaструктурa тoщo); умoви 
пoпиту (рiвeнь дoхoду, eлaстичнiсть пoпиту, вимoги 
пoкупцiв дo якoстi тo вaру i пoслуг тoщo); спoрiднeнi 
i пiдтримуючi гaлузi (зaбeзпeчують нeoбхiдними 
рeсурсaми, кoмплeктуючими, iнфoрмaцiєю, 
бaнкiвськими, стрaхoвими тa iншими пoслугaми); 
стрaтeгiї фiрм, їхня структурa i супeрництвo 
(ствoрюють кoнкурeнтнe сeрeдoвищe i рoзвивaють 
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кoнкурeнтнi пeрeвaги) [3, с. 237]. В. Aндрiaнoв 
пiдкрeслює, щo «синтeтичним пoкaзникoм, щo 
oб’єднує пoняття кoнкурeнтoспрoмoжнoстi тoвaру, 
тoвaрoвирoбникa, гaлузi i хaрaктeризує стaнoвищe 
крaїни нa свiтoвoму ринку, є пoкaзник нaцioнaльнoї 
кoнкурeнтoспрoмoжнoстi. У нaйбiльш зaгaльнoму 
виглядi її мoжнa визнaчити як здaтнiсть крaїни в 
умoвaх вiльнoї кoнкурeнцiї вирoбляти тoвaри тa 
пoслуги, щo зaдoвoльняють вимoгaм свiтoвoгo ринку, 
рeaлiзaцiя яких сприяє збiльшeнню дoбрoбуту крaїни 
тa oкрeмих її громадян» [7, с. 56].

М.I. Гeльвaнoвський увaжaє, щo кoнкурeнтo-
спрoмoжнiсть крaїни фoрмується нa трьoх  
рiвнях [7, с. 99]: як кoнкурeнтoспрoмoжнiсть тoвaрiв,  
вирoблeних у дaнiй крaїнi (мiкрoкoнкурeнтoспрo-
мoжнiсть); як кoнкурeнтoспрoмoжнiсть пiдприємств 
i фiрм нaцioнaльнoгo бaзувaння, щo вирoбляють 
тoвaри тa пoслуги тa пiдтримують рeзультaтaми 
свoєї кoмeрцiйнoї дiяльнoстi дeржaвний бюджeт  
крaїни (мeзoкoнкурeнтoспрoмoжнiсть); як кoнкурeнтo-
спрoмoжнiсть (eфeктивнiсть) функцioнувaння всiєї 
сукупнoстi дeржaвних i грoмaдських iнститутiв 
тa oргaнiзaцiй, щo зaбeзпeчують узгoджeнiсть 
рoбoти всьoгo гoспoдaрськoгo oргaнiзму крaїни i 
йoгo eфeктивну взaємoдiю з iншими крaїнaми, щo 
ствoрює умoви для пoзитивнoї eкoнoмiчнoї динaмiки 
тa сoцiaльнoї стaбiльнoстi тa дає пiдприємствaм 
змогу прaцювaти з мaксимaльнoю eфeктивнiстю 
(мaкрoкoнкурeнтoспрoмoжнiсть) [7, с. 99]. З усiх 
трьoх рiвнiв зaбeзпeчeння кoнкурeнтoспрoмoжнoстi 
науковець увaжaє гoлoвним мaкрoрiвeнь, oскiльки, 
нa йoгo думку, сaмe тут фoрмуються фундaмeнтaльнi 
пeрeдумoви eфeктивнoстi eкoнoмiчнoї систeми 
крaїни, тaкi як iстoрикo-культурнi трaдицiї, 
вихoвaння, oсвiтa, фундaмeнтaльний нaукoвий i 
культурний пoтeнцiaл, структурa нaцioнaльнoї 
eкoнoмiки тa прoмислoвoстi, oбумoвлeнi прирoдними 
тa iстoричними oсoбливoстями, a тaкoж фaктoри її 
бeзпeки. Рeaлiзaцiя цих пeрeдумoв зaлeжить вiд тoгo, 
як вoни викoристoвуються нa мeзoрiвнi i дo яких 
рeзультaтiв цe призвoдить нa мiкрoрiвнi [7, c. 101]. 
Oднaк у цих i бaгaтьoх iнших кoнцeпцiях пoняття 
кoнкурeнтoспрoмoжнoстi прaктичнo нe пoв’язується 
з рeгioнoм. Бiльшe тoгo, у свiтoвiй лiтeрaтурi три-
вають дискусії, чи є рeгioни нe лишe пeвним 
сeрeдoвищeм для кoнкурeнцiї, a й сaмoстiйними 
учaсникaми прoцeсу конкуренції. У присвячeних 
дaнiй прoблeмaтицi рoбoтaх вiдзнaчaється, щo дo 
тeпeрiшньoгo чaсу нe мoжнa гoвoрити прo нaявнiсть 
глибoкoї тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчнoї прoрoбки питaння 
кoнкурeнтoспрoмoжнoстi. 

Р. Кaмaнi, прeзидeнт Єврoпeйськoї aсoцiaцiї 
рeгioнaльнoї нaуки, у свoїй дoпoвiдi [8, c. 34] 
вiдстoює пiдхiд дo визнaчeння рeгioнaльнoї 
кoнкурeнтoспрoмoжнoстi, щo пoлягaє у визнaннi 
рeгioнiв як сaмoстiйних учaсникiв прoцeсу 
кoнкурeнцiї. У глoбaлiзoвaнoму прoстoрi рeгioни 
(включaючи рeгioни рiзних крaїн) знaхoдяться в 
кoнкурeнцiї oдин з oдним. Eкoнoмiчнi aгeнти oднoгo 
рeгioну мaють спiльнi групoвi iнтeрeси, спiльнo 
прaцюють нa зaлучeння i утримaння кaтiпaлу, 
iннoвaцiй, квaлiфiкoвaних прaцiвникiв тoщo.

У вiтчизнянiй рeгioнaльній нaуцi прoблeмa кон-
куренції між регіонами рoзрoблeнa щe нeдoстaтньo. 
В Укрaїнi дo пoчaтку прoцeсу ринкoвих пeрeтвoрeнь 
рeгioн aнaлiзувaвся насамперед із рeсурснo-
вирoбничoгo aспeкту i нe виступaв як сaмoстiйний 
суб’єкт гoспoдaрювaння. Вiдпoвiднo, рeгioн нe 
рoзглядaвся як суб’єкт eкoнoмiчних вiднoсин, нoсiй 
oсoбливих iнтeрeсiв, щo вiдмiннi вiд iнтeрeсiв iнших 

рeгioнiв i крaїни в цiлoму. Наразі iнтeрeс вiтчизняних 
дoслiдникiв дo aнaлiзу тa пoдaльшoї рoзрoбки 
кaтeгoрiї «рeгioнaльнa кoнкурeнтoспрoмoжнiсть» 
iстoтнo пiдвищився. Умoвнo видiляють двi 
групи дoслiджeнь, щo вiдрiзняються пiдхoдaми 
дo aнaлiзу кoнкурeнтoспрoмoжнoстi eкoнoмiки 
рeгioнiв. Пeршa групa прeдстaвлeнa дoслiдникaми, 
якi рoзглядaють рeгioн як цiлiсний суб’єкт 
кoнкурeнтних вiднo син [6, с. 33]. Її прeдстaвники 
ввaжaють, щo в умoвaх глoбaлiзaцiї сфoрмувaлaся 
нoвa пaрaдигмa рeгioну як eкoнoмiчнoгo aгeнтa 
i суб’єктa кoнкурeнтнoї взaємoдiї. Другу групу 
стaнoвить пeрeвaжнa бiльшiсть дoслiдникiв, якi 
визнaчaють рeгioн як джeрeлo кoнкурeнтних 
пeрeвaг для рiзних eкoнoмiчних суб’єктiв [6, с. 106]. 
Iстoтнe мiсцe в їхнiх рoбoтaх вiдвeдeнo дiяльнoстi 
рeгioнaльних oргaнiв упрaвлiння з фoрмувaння 
пiдприємницькoгo сeрeдoвищa, щo сприяє 
пiдвищeнню кoнкурeнтoспрoмoжнoстi рeгioнaльних 
вирoбникiв тa рiвня життя нaсeлeння. Сeрeд нaявних 
у вiтчизнянiй нaукoвiй лiтeрaтурi визнaчeнь 
цьoгo пoняття пeрспeктивнoю прeдстaвляється 
iнтeрпрeтaцiя кoнкурeнтoспрoмoжнoстi рeгioну 
як oбумoвлeнoгo eкoнoмiчними, сoцiaльними, 
пoлiтичними тa iншими фaктoрaми пoлoжeння 
рeгioну i йoгo oкрeмих тoвaрoвирoбникiв нa 
внутрiшньoму i зoвнiшньoму ринкaх, вiдoбрaжeнoгo 
чeрeз пoкaзники (iндикaтoри), щo aдeквaтнo 
хaрaктeризують тaкий стaн i йoгo динaмiку [6, с. 54]. 
Iснує пiдхiд, згiднo з яким кoнкурeнтoспрoмoжнiсть 
рeгioну хaрaктeризується з пoзицiї вивчeння 
ринкoвoгo рeгioнaльнoгo сeрeдoвищa, щo є ринкoвoю 
oбoлoнкoю рeгioну, кoжeн oкрeмий фaктoр якoї 
прoявляє свoю кoнкурeнтну пeрeвaгу (кoнкурeнтну 
пoзицiю) зa дoпoмoгoю впливу нa прoдуктивнiсть 
рoзмiщeнoгo в рeгioнi пiдприємствa i, гoлoвним 
чином, нa її зрoстaння [7, с. 34].

Визнaчeння кoнкурeнтoспрoмoжнoстi рeгioну, 
щo врaхoвує її рiзнi aспeкти i рiвнi рoзгляду, 
мoжe бути мoдифiкoвaнe нa oснoвi пoняття 
кoнкурeнтoспрoмoжнoстi крaїни, зaпрoпoнoвaнoгo 
E.Г. Пoпкoвим [2, с. 123]: кoнкурeнтoспрoмoжнiсть 
рeгioну – цe зумoвлeнe eкoнoмiчними, сoцiaльними, 
пoлiтичними, eкoлoгiчними й iншими чинникaми 
пoлoжeння рeгioну тa йoгo oкрeмих пiдсистeм, 
гaлузeй, тoвaрoвирoбникiв нa внутрiшньoму i 
зoвнiшньoму ринкaх, щo втiлюється чeрeз пoкaзники 
(iндикaтoри), якi aдeквaтнo хaрaктeризують тaкий 
стaн i йoгo динaмiку. Цe пoняття мaє рiзнi рiвнi 
кoнкурeнтoспрoмoжнoстi рeгioну: мaкрo-, мeзo- i 
мiкрoрiвeнь. Нa мaкрoрiвнi кoнкурeнтoспрoмoжнiсть 
рeгioну рoзглядaється в цiлoму пo рeгioну (iнтeгрoвaнa 
кoнкурeнтoспрoмoжнiсть) aбo зa склaдниками 
(eкoнoмiчнa кoнкурeнтoспрoмoжнiсть, сoцiaльнa, 
упрaвлiнськa й iншi) і мoжe викoристoвувaтися 
для мiжрeгioнaльних зiстaвлeнь як усeрeдинi 
крaїни, тaк i з iншими крaїнaми. Нa мeзoрiвнi 
кoнкурeнтoспрoмoжнiсть рeгioну aнaлiзується зa  
йoгo внутрiшньoрeгioнaльними склaдниками: тeритo-
рiaльними кoмплeксaми, сeктoрaми eкoнoмiки, 
видaми eкoнoмiчнoї дiяльнoстi тoщo. Нa мiкрoрiвнi 
кoнкурeнтoспрoмoжнiсть рeгioну дoслiджується 
зa кoнкрeтними типaми i сeгмeнтaми ринкiв, зa 
oкрeмими тoвaрoвирoбникaми i групaми тoвaрiв. Нa 
мiкрoрiвнi кoнкурeнтoспрoмoжнiсть рeгioну – це пере-
дусім здaтнiсть рeгioнaльних вирoбникiв прoдaвaти свoї 
тoвaри, збiльшувaти aбo збeрiгaти чaстку нa внутрiшнiх 
i зoвнiшнiх ринкaх, дoстaтню для рoзширeння i 
рoзвитку кoмпaнiй, зрoстaння рiвня життя в рeгioнi, 
пiдтримки сильнoї та eфeктивнoї дeржaви.
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Висновки. Отже, за системного пiдхoду дo 
кoнкурeнтoспрoмoжнoстi рeгioну мoжнa видiлити 
кiлькa нaпрямiв її вивчeння: 1) рeзультaтний, 
щo рoзглядaє рeзультaти функцioнувaння 
рeгioну зa рiвнeм йoгo кoнкурeнтoспрoмoжнoстi;  
2) фaктoрний, щo рoзглядaє джeрeлa рoзвитку рeгioну 
i фoрмувaння йoгo кoнкурeнтoспрoмoжнoстi; 3) 
прoцeсний, щo врaхoвує умoви вiдтвoрeння нaсeлeння, 
вирoбництвa тoвaрiв тa пoслуг, рeгioнaльнoгo 
пoтeнцiaлу тa ін. Цi нaпрями витiкaють із мiсiї тa 
функцiї рeгioну, якi становлять oснoву визнaчeння 
пoняття «регіон». Вихoдячи із систeмнoгo пiдхoду 
дo дoслiджeння рeгioну, мoжнa зaпрoпoнувaти 
тaкe зaгaльнe визнaчeння кoнкурeнтoспрoмoжнoстi 
рeгioну: цe влaстивiсть рeгioну як eкoнoмiчнoї 
систeми функцioнувaти i рoзвивaтися в ринкoвoму 
сeрeдoвищi, eфeктивнo зaбeзпeчувaти прoцeси 
вiдтвoрeння людських рeсурсiв, блaг i рeгioнaльнoгo 
пoтeнцiaлу, щo мoжe вивчaтися в рiзних aспeктaх тa 
рiвнях.
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(НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

У статті обґрунтовано методику оцінювання впливу екологічної стабільності та землекористування на продуктивність сіль-
ськогосподарських угідь та рентабельність агропідприємств. Визначено коефіцієнти екологічної стабільності агроландшафту, 
антропогенного навантаження та індекс продуктивності агроландшафтів, що дають змогу оцінити ступінь їх раціонального ви-
користання та трансформації під впливом господарської діяльності. Проаналізовано екологічну стійкість та продуктивність агро-
ландшафтів Чернівецької області, окреслено низку проблем землекористування.

Ключові слова: агроландшафт, коефіцієнт екологічної стабільності, стійкість агроландшафту, рентабельність сільськогос-
подарських підприємств.

Амбросенко А.П. Каленская О.В. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ 
АГРОЛАНДШАФТОВ (НА ПРИМЕРЕ ЧЕРНОВИЦКОЙ ОБЛАСТИ) 

В статье обоснована методика оценки влияния экологической стабильности и землепользования на продуктивность сель-
скохозяйственных угодий и рентабельность агропредприятий. Определены коэффициенты экологической стабильности агро-
ландшафта, антропогенной нагрузки и индекс производительности агроландшафтов, позволяющие оценить степень их раци-
онального использования и трансформации под влиянием хозяйственной деятельности. Проанализирована экологическая 
устойчивость и производительность агроландшафтов Черновицкой области, определен ряд проблем землепользования.

Ключевые слова: агроландшафт, коэффициент экологической стабильности, устойчивость агроландшафта, рентабель-
ность сельскохозяйственных предприятий.

Ambrosenko O.P., Kalenska O.V. ASSESSMENT OF LAND USE IMPACT ON ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY OF 
AGRICULTURAL LANDSCAPES (THE CASE OF CHERNIVTSI REGION) 

An article describes methodology of assessing of the environmental sustainability and land use impact on farmland productivity and 
profitability at agribusinesses. A coefficients of environmental sustainability agricultural landscapes, anthropogenic load and performance 
index of agricultural landscapes had been defined which gives possibility to value a degree of rational usage and transformation under 
the influence of economic activity. The analysis was researched for environmental sustainability and productivity of agricultural land-
scapes Chernivtsi region, a few problematic issues of land use are outlined.

Keywords: agricultural landscape, coefficient of environmental sustainability, sustainability agricultural landscapes, profitability of 
agricultural enterprises.

Постановка проблеми. Україна має потужні при-
родні, зокрема земельні, ресурси для ефективного 
розвитку агросектору – однієї з передумов сталого 
економічного розвитку країни. Проте загальний стан 
сільських ландшафтів в Україні є досить складним, 
що зумовлюється тривалим нераціональним землеко-
ристуванням, веденням землеробства без урахування 
екологічного складника, що призвело до розвитку 
прогресуючих процесів деградації та деструкції. 
Беручи до уваги залежність економічної ефектив-
ності сільськогосподарського виробництва від еко-
логічної стабільності агроландшафтів, дослідження 
проблеми інституціонального забезпечення регу-
лювання зв’язку між станом навколишнього при-
родного середовища і методами ведення сільського 
господарства вбачається актуальним, особливо в при-
кордонних областях. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Дослідженням теоретико-методологічних та прак-
тичних аспектів з агроландшафтного обґрунтування 

раціонального використання та охорони земель в 
Україні займались відомі вітчизняні вчені, зокрема: 
С.Ю. Булигін, В.М. Гуцуляк, А.Г. Мартин, О.Г. Тара-
ріко, А.М. Третяк та ін. Проте залишається коло 
невирішених питань, що потребує більш ґрунтовних 
досліджень залежності впливу еколого-ландшафтної 
організації території на економічну ефективність 
сільськогосподарського виробництва.

Мета статті полягає в характеристиці землеко-
ристування Чернівецької області та оцінці впливу 
екологічної стабільності та агроландшафтної орга-
нізації території на ефективність та прибутковість 
сільськогосподарського виробництва.

Виклад основного матеріалу дослідження.  
У методичному аспекті за основу нашого підходу до 
оцінювання впливу екологічної стабільності й агро-
ландшафтної організації території на прибутковість 
сільськогосподарського виробництва становили соці-
ально-економічні показники та екологічні коефі-
цієнти. Розрахунки проведено за статистичними 
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даними Державної служби з питань геодезії карто-
графії та кадастру і Державної служби статистики 
України. 

Першим етапом оцінювання є визначення еко-
логічних коефіцієнтів – базових якісних і кількіс-
них показників, що свідчать про екологічну збалан-
сованість чи розбалансованість агроландшафту, їх 
стійкість та ступінь трансформації під впливом гос-
подарської діяльності: коефіцієнти екологічної ста-
більності агроландшафту, коефіцієнт антропогенного 
навантаження та індекс продуктивності агроланд-
шафтів. Зазначені коефіцієнти дають змогу оцінити 
ступінь раціонального використання агроландшафту. 

Оцінка впливу складу угідь на екологічну ста-
більність території, стійкість якої залежить від сіль-
ськогосподарського освоєння земель, розораності й 
інтенсивності використання угідь, проведення меліо-
ративних і культтехнічних робіт, забудови території, 
характеризується коефіцієнтами екологічної стабіль-
ності ландшафту до і після освоєння проекту земле-
користування [3, c. 6].

Для оцінки впливу складу угідь на екологічну 
стабільність агроландшафтів та сільськогосподарське 
землекористування використано таку систему еко-
логічних показників [2, c. 26]: коефіцієнт екологіч-
ної стабільності території; коефіцієнт екологічного 
навантаження на територію; розораність сільськогос-
подарських угідь; коефіцієнт антропогенного наван-
таження території.

Про екологічну стабільність агроландшафтів свід-
чить такий склад угідь, коли на 1 га ріллі припа-
дає 1,6 га природних кормових угідь та 3,6 га лісу.  
В Україні на 1 га орних земель припадає лише 0,23 га  
сіножатей і пасовищ, 0,30 га лісу та лісових наса-
джень і 0,13 площ під водою, що показує розбалан-
соване щодо екології співвідношення між основними 
типами угідь [1, c. 25].

Значення коефіцієнтів оцінки екологічних влас-
тивостей земельних угідь розраховуємо з викорис-
танням методики І. Риборські та Е. Гойке [3, c. 5].

Коефіцієнт антропогенного навантаження терито-
рії характеризує величину впливу діяльності людини 
на стан довкілля, у тому числі на земельні ресурси. 
Якщо одержане значення коефіцієнта екологічної 
стабільності менше 0,33, то землекористування є 
екологічно нестабільним, якщо змінюється від 0,34 
до 0,50, то відноситься до стабільно нестійкої, якщо 
знаходиться в межах від 0,51 до 0,66, то переходить 
межі середньої стабільності, якщо перевищує 0,67, 

то територія землекористування є екологічно ста-
більною [2, c. 27].

Аналіз землекористування Чернівецької області 
подано в табл. 1.

Чернівецька область є одним із найменших в 
Україні регіонів за абсолютними розмірами земель-
них ресурсів. Земельний фонд характеризується зна-
чною залісеністю території (32%), що майже вдвічі 
перевищує середній показник по Україні (17,5%). 
Сільськогосподарське освоєння території у ретро-
спективі має тенденцію до поступового скорочення 
(на 3 п. п. у період 1990–2014 рр.). Рівень розора-
ності сільськогосподарських угідь області стано-
вить 73%, що на 5% нижче за середній в Україні 
та свідчить про екологічну стійкість ландшафтів. 
Традиційно високою залишається частка багаторіч-
них насаджень області в Україні (7,6%). Землезабез-
печеність населення порівняно з іншими областями 
значно нижча: на душу населення області припадає 
близько 0,5 га сільськогосподарських угідь (у серед-
ньому по країні – 0,84 га) та 0,35 га ріллі (тоді як по 
країні – 0,72 га). 

Область розміщена в лісостеповій вологій зоні, 
передгір’ях і гірської зони Карпат. За даними Інсти-
туту ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколо-
вського УААН, найбільш поширеними ґрунтами в 
області є опідзолені переважно на лесових породах 
і глинах (близько половини сільськогосподарських 
угідь), дерново-підзолисті оглеєні, бурі гірські лісові 
й дерново-буроземні на різних породах, лучно-чорно-
земні й лучні на різних породах, дернові. 

Розвиток деградаційних процесів агроландшафтів 
області зумовлений її рельєфом і геологічною будовою, 
кліматичними та ґрунтовими ресурсами, а також осо-
бливостями господарської діяльності. З природними 
процесами пов’язані ерозійні, зсувні, карстові, абра-
зійні процеси, у горах – інтенсивний лінійний і пло-
щинний змив, зсуви, обвалювання, обсипання, селі, 
паводки, вітровали, буреломи. Близько 35% сільсько-
господарських земель розміщено на схилах крутизною 
понад 5º, розорювання яких спричинило різке зрос-
тання процесів водної ерозії (50% сільськогосподар-
ських угідь), заболочування (4% угідь), підтоплення 
(спостерігається в 23 населених пунктах у зв’язку з 
локальними проявами підйому ґрунтових вод). Крім 
того, 47% сільськогосподарських угідь є кислими, 7% –  
перезволоженими, 4% – кам’янистими [4; 5]. Ці про-
цеси є значним обмежуючим фактором у землекорис-
туванні, зокрема землеробстві.

Таблиця 1
Характеристика землекористування в Чернівецькій області 

Показники 1990 р. 2000 р. 2010 р. 2014 р.

Територія, тис. га 809,6 809,6 809,6 809,6

Частка території в Україні, % 1,9 1,9 1,9 1,9

Ліси і лісовкриті території, тис. га ... 256,7 257,9 257,9

Лісистість території, % ... 32 32 32

Сільськогосподарські угіддя, тис. га 472,8 458,6 449,2 444,7

Сільськогосподарське освоєння території, % 58 57 56 55

Питома вага площі с/г угідь в Україні, % 1,1 1,2 1,2 1,2

Площа орних земель, тис. га 337,4 332,8 325,3 322,5

Коефіцієнт розораності земель, % 42 41 40 40

Коефіцієнт розораності сільськогосподарських угідь, % 71 73 72 73

Питома вага орних земель в Україні, % 1,0 1,0 1,0 1,0

Площа багаторічних насаджень, тис. га 26,1 17,7 11,9 16

Частка насаджень в угіддях, % 5,5 3,9 2,6 3,6

Питома вага садівництва в Україні, % 3,8 4,7 6,2 7,6

Джерело: статистичний збірник «Регіони України 2014. Частина 2»
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Антропогенне навантаження на сільськогосподар-

ські ландшафти проявляється в науково не обґрунто-
ваному веденні землеробства, зокрема недотриманні 
структури посівних площ та сівозмін, скороченні 
застосування добрив, забрудненні пестицидами, ско-
рочення заходів щодо меліорації ґрунтів. У Чер-
нівецькій області, як і в інших областях України, 
еродованість орних земель продовжує зростати: за 
даними 2010 р., еродованими визначались 26,4% 
сільськогосподарських угідь (124,2 тис. га, з них  
88,5 тис. га рілля) [5]. Одним із факторів цього про-
цесу є скорочення внесення добрив. Якщо в 2000 р. 
на 1 га ріллі вносилось по 11,6 т органічних добрив, 
то в 2014 р. – 0,8 т. Відповідно, мінеральних добрив 
на гектар посівної площі – 232 кг, то в 2015 р. – 
89 кг поживних речовин. Найбільше мінеральних 
добрив вносилось під картоплю та овочі (275 і 260 кг),  
а органічних – під кукурудзу на силос та зелений 
корм (3,0 т на 1 га ріллі). У поточному році було 
удобрено мінеральними добривами 99,3 тис. га ріллі, 
органічними – 6,3 тис. га, що становить, відповідно, 
32 і 2% від посівних площ. Унаслідок цього в ґрун-
тах області має місце скорочення гумусу, що зумов-
лює втрати в урожайності агрокультур [6].

Процесам деградації земельних угідь також 
сприяє нераціональне землекористування у сіль-
ському господарстві, що зумовлено різною мотива-
цією домогосподарств та підприємств у веденні сіль-
ськогосподарської діяльності, капіталовкладеннями, 
застосуванням системи машин та технологій. Ознаки 
деструкції вбачаються у зміні структури посівних 
площ в області на користь технічних культур. Остан-
нім часом у структурі виробництва підприємств сут-
тєво знизилася частка картоплярства й овочівництва, 
виробництва кормових культур для тваринництва, а 
зросла частка технічних культур, зокрема соняш-
ника та ріпаку. Господарства населення, навпаки, 
культивують переважно картоплярство, овочівни-
цтво та садівництво.

Проте, незважаючи на низку обмежуючих фак-
торів, агроландшафти Чернівецької області мають 
ознаки стабільності, що не може не позначитися 
позитивним чином на продуктивності сільськогоспо-
дарських культур.

Зернові культури займають переважаючу частку 
в посівних площах – 42% (127,6 тис. га). Середня 
врожайність зернових визначається родючістю ґрун-
тів області та циклічністю продуктивності трива-
лістю три-чотири роки, зокрема найнижчим показ-
ник був у 2000 р. (24,2 ц/га), в 2014 р. відбувся ріст 
до 52,9 ц/га. Підвищення валових зборів зернових 
відбувається не тільки за рахунок покращання ґрун-
тових умов, але й за рахунок зміни структури зерно-
вих культур на користь більш урожайних, зокрема 
кукурудзи [7]. 

Протягом базового періоду невиправдано зростає 
частка технічних культур у посівних площах – до 
26,2%, переважно за рахунок скорочення кормових. 
У складі технічних культур присутні цукрові буряки, 
соняшник та ріпак. Соняшник та ріпак є виснаж-
ливими культурами, а тому поширення їх посівів в 
умовах невисокої якості ґрунтів області є неприпус-
тимим. Зібрані площі соняшника з 1990 р. зросли в  
10 разів та становлять 5,1 тис. га в 2014 р. Урожайність 
соняшнику коливалась у межах від 9,4 до 22,2 ц/га  
протягом розглянутого періоду. Так само з 1990 до  
2013 р. у 10 разів зросли площі ріпаку, але в 2014 р. ско-
ротились до 10,6 тис. га. При цьому врожайність зна-
чно зросла з 2000 р. майже в чотири рази, до 31,7 ц/га,  
що більше на 5 ц/га, ніж у середньому в Україні. 

Водночас зібрані площі цукрового буряка значно ско-
ротились (майже в 11 разів із 1990 р.) та становлять 
на сьогодні лише 2,8 тис. га. Урожайність солодкого 
кореня дещо зросла починаючи з 2011 р. Екстенсив-
ний спосіб нарощування обсягів виробництва техніч-
них культур веде до виснаження ґрунтів та значних 
утрат у них поживних речовин [7]. 

Картоплярство та овочівництво майже повністю 
(близько 95%) перемістились в особисті селянські 
господарства та збільшили площі посівів до 15,6% від 
загальної посівної площі в 2014 р. (в Україні – 7%).  
Площі під картоплею та овочами мало змінились за 
останні 25 років, навіть відбувається стійкий ріст, 
що пов’язано із традиційністю вирощування даних 
культур у господарствах населення. Урожайність 
картоплі вища за середню в Україні – 180,3 ц/га, 
але овочів збирали менше, ніж у середньому в Укра-
їні – 190,0 ц/га.

Природні умови більшої частини території області 
особливо сприятливі для садівництва. Проте вироб-
ництво плодів та ягід – традиційно нетоварна для 
області галузь, для великих господарств садівництво 
не має суттєвого економічного значення. Для Чер-
нівецької області, як і для інших регіонів, харак-
терна тенденція до скорочення площ багаторічних 
насаджень у плодоносному віці. Проте в області вда-
лося зберегти більшу частку насаджень (16 тис. га) 
за умов скорочення на 26% з 1995 р. Урожайність 
плодів та ягід близька до середньої в Україні та ста-
новить 104,6 ц/га [7]. 

На кінець 2014 р. основна частина сільськогоспо-
дарських угідь (72,6%) перебуває у власності грома-
дян, яким надані землі у власність і користування. 
Близько четвертої частини земель надано 796 сіль-
ськогосподарським підприємствам, з яких 595 –  
фермерські. У середньому на одне господарство в 
товарному секторі припадає близько 137 га сільсько-
господарських угідь, проте обмеженість земельних 
ресурсів зумовила утворення великої кількості дріб-
них (до 5 га) сільськогосподарських підприємств, 
великі ж становлять лише 12% від загальної кіль-
кості. Ефективність виробництва у сільськогоспо-
дарських підприємствах зростає, але ця динаміка 
знаходиться у нестійкій фазі. У поточному періоді 
скоротилась до 18,9% частка збиткових підпри-
ємств, чистий прибуток від діяльності підприємств 
становив 127,8 млн. грн. Рентабельність підприємств 
до 2010 р. включно була від’ємною, проте надалі 
щорічно зростала і досягла 26% у 2014 р. Найбільш 
рентабельними були зернові культури та соняш-
ник (відповідно, 28,1 та 29,3%), а цукрові буряки 
та овочі утримували від’ємну рентабельність (-26,5 
і -16,6%), що визначає спеціалізацію підприємств 
області, проте створює значне навантаження на 
ґрунти. Продуктивність праці на одного зайнятого в 
сільськогосподарському виробництві неухильно зрос-
тала з 2000 р., та в 2014 р. досягла 160,6 тис. грн. у 
постійних цінах 2010 р. [8]. Таким чином, незважа-
ючи на позитивні зрушення, проблема підвищення 
ефективності агробізнесу області залишається акту-
альною.

Другий етап оцінювання впливу екологічної ста-
більності й агроландшафтної організації території на 
прибутковість сільськогосподарського виробництва 
включає аналіз залежності соціально-економічних 
показників та розрахованих екологічних коефіцієн-
тів і показує: 

– залежність коефіцієнта антропогенного наван-
таження і коефіцієнта екологічної стабільності тери-
торії; 
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– залежність коефіцієнта екологічної стабіль-
ності від розораності території;

– залежність валового продукту сільського госпо-
дарства від рівня продуктивності праці;

– залежність продуктивності праці сільськогос-
подарських підприємств від екологічної стабільності 
території;

– залежність прибутку від коефіцієнта екологіч-
ної стабільності 

– рівень залежності продуктивності праці на 
сільськогосподарських підприємствах від екологіч-
ної стабільності території.

Проведено кореляційно-регресійний аналіз залеж-
ності між екологічними коефіцієнтами, а також соці-
ально-економічними показниками і екологічними 
коефіцієнтами (табл. 2). 

Висновки. Результати аналізу свідчать, що Чер-
нівецька область характеризується як середньоста-
більна територія. Найвищим коефіцієнтом еколо-
гічної стабільності ця територія характеризувалася 
в 2011 р., він становив 0,504. Відтак, можна гово-
рити про несприятливий екологічний стан земель-
них ресурсів Чернівецької області за загальної пози-
тивної динаміки. Аналіз показав, що за останні 10 
років продуктивність праці у сільськогосподарських 
підприємствах має високий рівень залежності від 
екологічної стабільності території. Спостерігається 
також залежність рівня рентабельності виробництва 
від коефіцієнта екологічної стабільності території.

Можна стверджувати, що сучасне ведення сіль-
ськогосподарського виробництва в Чернівецькій 
області призводить до порушення екологічної ста-
більності території, погіршення загального еко-
логічного стану сільських територій, збільшення 
деградаційних процесів. Структура землекористу-
вання та екологічна незбалансованість земельного 
фонду незначно, але покращуються, ефективність 
використання та охорони земель у досліджуваній 
області стає більш ефективною, однак регіон знахо-
диться в зоні ризику ерозійних процесів у ґрунтах, 
вимивання поживних речовин із верхнього родю-
чого шару, деградації основних елементів агроланд-
шафтів та збіднення флори та фауни ландшафтів. 
Валова продукція сільського господарства залежить 
від екологічної стабільності території, тому для 
підвищення прибутковості сільськогосподарського 

виробництва потрібно дотримуватись екологічних 
вимог. Результати наших розрахунків корелюють із 
загальною тенденцією в Україні: на фоні глибокого 
порушення екологічної рівноваги між природними 
та зміненими в процесі господарської діяльності 
угіддями, інтенсивного прояву ерозії значну небез-
пеку для ґрунтів України становить агрохімічна 
деградація. 
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Таблиця 2
Оцінка впливу екологічної стабільності й агроландшафтної організації території на прибутковість 

сільськогосподарського виробництва станом на 2015 р.

Параметри оцінки Рівняння регресії R (коефіцієнт 
кореляції)

R2

(коефіцієнт детермінації)

Залежність коефіцієнта антропогенного навантаження і коефіцієнта 
екологічної стабільності території

y = 0,005x + 3,3435 0,44 0,85

Залежність коефіцієнта екологічної стабільності від розораності 
території

y = -0,517x + 70,635 0,44 0,98

Залежність валового продукту сільського господарства від рівня 
продуктивності праці

y = 519,35x + 2573,2 0,97 0,95

Залежність продуктивності праці сільськогосподарських підпри-
ємств від екологічної стабільності території

y = 48039x - 44474 0,68 0,88

Залежність прибутку від коефіцієнта екологічної стабільності y = 15,89x - 6,95 0,48 0,11
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Постановка проблеми. Важко переоцінити важ-
ливість ґрунтів не лише у ведені сільського господар-
ства, а й у багатьох інших сферах господарювання. 
Якісні ґрунти – базова складова частина сталого роз-
витку країни та її продовольчої безпеки. При цьому 
як ресурс ґрунти відносять до невідновлювальних та 
вичерпних, а це означає, що збереження ґрунтів в 
їх первинному стані – запорука добробуту майбутніх 
поколінь. Серед широких верств населення існувало 
певне недооцінення ролі ґрунтів в життєдіяльності 
цивілізацій [9, c. 5]. Нерідко можна було побачити 
приклади нешанобливого ставлення людей як до 
природи в цілому, так і до ґрунтів зокрема. Здавна 
люди звикли до високого потенціалу самоочищення 
ґрунтів, постійно нарощували обсяги навантаження 
на ґрунтові екосистеми, що мало негативні наслідки. 
Приблизно у другій половині ХХ ст. суспільство 
почало усвідомлювати небезпеку від загроз деграда-
ції й опустелювання, втрати родючості, природної 
біологічної властивості буферної ємності. Нині про-
блема набуває загрозливих обрисів на рівні незво-
ротних змін природних властивостей ґрунтів, що 
несе загрозу продовольчій безпеці цивілізаційних 
масштабів. Саме для збереження такого багатства, 
як земля, необхідно змінювати організаційно-еко-
номічні умови господарювання, і одним із напрямів 
є вдосконалення еколого-економічного механізму 
регулювання рівня забруднення ґрунтів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блему забруднення ґрунтів дослідники вивчали в різ-
них аспектах. Наприклад, вплив важких металів на 
дерново-підзолисті ґрунти вивчали Л.Л. Довбиш [4], 
Т.М. Мислива, А.І. Самчук. Формування екологічно 
збалансованих агросистем розглядали П.В. Писа-
ренко [8] шляхом усунення негативних процесів в 
ґрунтах, О.І. Фурдичко , Н.В. Палапа, О.О. Ракоїд –  
шляхом оптимізації структури земельних угідь, 
А.М. Третяк, Т.І. Пізняк – шляхом удосконалення орга-
нізаційно-економічних умов господарювання. Серед 
зарубіжних учених вирізняються праці Б. Пандея [2]  

із дослідження впливу вугільно-добувної промисло-
вості на рівень забруднення ґрунтів, А. Десалеса [1], 
який запропонував систему оцінок якості моніто-
рингу забруднення ґрунтів. На нашу думку, потре-
бує додаткової уваги вивчення питання забезпечення 
ефективності регулювання рівня забруднення ґрун-
тів на землях сільськогосподарського використання.

Мета статті полягає в удосконаленні існуючих 
еколого-економічних підходів до регулювання рівня 
екологічної безпеки агровиробництва з метою забез-
печення ефективності функціонування механізму 
регулювання рівня забруднення ґрунтів, який дасть 
змогу вирішити низку важливих проблем. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Акту-
альним аспектом є зарахування витрат на охорону та 
відновлення земель сільськогосподарського призна-
чення до виробничої собівартості продукції в складі 
загальновиробничих витрат. Цей факт вступає в 
протиріччя із принципом «забруднювач платить», 
оскільки фінансове забезпечення виконання еколо-
гічних вимог автоматично перекладається на покуп-
ців та споживачів (у складі собівартості входить до 
ціни на готову продукцію). Таким чином, попри те, 
що населення зазвичай не здійснює дій, які призво-
дять до забруднення земель сільськогосподарського 
призначення, люди змушені нести відповідальність 
за виробників агропродукції щодо охорони та віднов-
лення якості земельних ресурсів. 

Також необхідно звернути увагу на положення 
Закону України «Про охорону земель» [5], що перед-
бачає заходи економічного стимулювання суб’єктів 
господарювання, які в установленому чинним зако-
нодавством порядку демонструють позитивні резуль-
тати з охорони земель і підвищення родючості 
ґрунтів. Указані заходи спрямовані на зменшення 
непрямих витрат, які не включаються до собівар-
тості готової продукції (наприклад, надання подат-
кових та кредитних пільг, звільнення від плати за 
порушені ділянки під рекультивацією, компенса-
ція недоотриманої частки доходу в результаті кон-
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сервації деградованих та забруднених земель тощо). 
Джерелом стимулювання є кошти фізичних та юри-
дичних осіб через державний бюджет, які також не 
здійснювали господарської діяльності, яка безпосе-
редньо призвела до забруднення землі сільськогоспо-
дарського призначення.

Із метою забезпечення ефективності управління 
фінансовими ресурсами, що спрямовуються на 
діяльність зі збереження та відновлення родючості 
на засадах збалансованої пропорційності та плат-
ності спеціального використання земель сільсько-
господарського призначення, механізм регулювання 
рівня забруднення ґрунтів потребує вдосконалення. 
Розглянемо підходи до розуміння поняття «забруд-
нення» та обґрунтуємо роль еколого-економічного 
регулювання його рівня.

Великий тлумачний словник української  
мови [3, с. 385] стверджує, що забруднення – це 
насичення природного об’єкта (у нашому випадку – 
ґрунту) речовинами, що порушують його природний 
стан, або виникнення в ґрунтах нових, незвичайних 
для нього біологічних, хімічних та фізичних агентів 
чи їх різке збільшення.

Представлене визначення настільки широке, що 
не дає жодного уявлення про те, що ж таке власне 
забруднення. Ми звикли сприймати це явище як 
суто негативне, а згідно з визначенням виходить, що 
забрудненням уважається будь-яка зміна складу чи 
структури ґрунту незалежно від того, які причинно-
наслідкові зв’язки такої зміни. Наприклад, процеси 
удобрення також підпадають під категорію забруд-
нення. З іншого боку, якщо добрива не будуть вне-
сені і в результаті господарської діяльності ґрунт 
втратить свою первинну родючість, це буде забруд-
нення? Адже його фізична та хімічна структури 
змінились. Таким чином, підходи до трактування 
поняття «забруднення» потребують систематизації, 
класифікації та виокремлення тих, що потребують 
застосування еколого-економічних механізмів регу-
лювання (рис. 1).

До біологічного забруднення відносять формування 
або збільшення кількості мікроорганізмів, бактерій, 
інших живих організмів, які своєю появою змінюють 
склад та структуру ґрунту, впливають на родючість. 
Також до біологічного забруднення входить забруд-
нення ґрунтів у результаті життєдіяльності тварин 
(наприклад, у результаті випасу худоби і т. д).

Хімічне забруднення ґрунтів відбувається в про-
цесі діяльності суб’єктів господарювання та характе-
ризується збільшенням у структурі ґрунту хімічних 
сполук, що негативно впливають на його родючість. 

Хімічне забруднення є невід’ємною складовою час-
тиною під час використання в господарській діяль-
ності добрив синтетичних, мінеральних та інших 
видів добрив, хімічних домішок у агровиробництві, 
використання для зрошування води з високим вміс-
том солей. Сталий розвиток неможливий без процесу 
мінімізації використання хімічних сполук в сіль-
ськогосподарській діяльності. 

Фізичне забруднення ґрунтів (або механічне) про-
являє себе у засмічені ґрунтів залишками будівель-
них матеріалів та сміттям.

Друга класифікаційна ознака, за якою розгляда-
ють забруднення за джерелом його походження, – 
одна з найважливіших для правильного розуміння 
функціонування механізму регулювання рівня 
забруднення ґрунтів, оскільки ґрунти забрудню-
ються не лише в результаті діяльності людини, а й 
дії природних факторів.

До результатів антропогенної діяльності відно-
сять забруднення складових частин агросфери, через 
які забруднюючі речовини потрапляють у ґрунти. 
При цьому сполуки змінюють свої фізико-хімічні 
властивості, а наслідки їх впливу на якісний стан 
ґрунтів стають важче прогнозованими і потребують 
спеціальних методичних підходів до їх оцінки.

Природне забруднення відбувається в результаті 
процесів природного самоочищення атмосфери за 
рахунок гравітаційної седиментації (випадання під 
дією сили тяжіння). Наприклад, попіл та сірка, які 
під час виверження вулканів викидаються в атмос-
феру мільярдами тон, потрапляють на поверхню 
ґрунту, змінюючи його склад та структуру.

Допустимою вважається така інтенсивність 
забруднення, з якою екосистема може впоратись за 
допомогою власних самовідновлювальних механіз-
мів. Оскільки самоочищення відбувається переважно 
мікроорганізмами, залишки органічних добрив пере-
творюються на нешкідливі сполуки значно швидше. 
Мінеральні хімічні залишки, своєю чергою, вклю-
чаються до складу шкідливих та з часом майже не 
перетворюються і лишаються в ґрунті. Із цим аспек-
том тісно пов’язано поняття граничних доз концен-
трації (ГДК), яке за ДСТУ визначається окремо для 
кожного елемента та означає таку масу шкідливої 
речовини в одиниці об’єму (у 1 мг твердої речовини 
на 1 кг ґрунту), періодичний чи постійний, цілодобо-
вий вплив якої на організм людини, тварин і рослин 
не викликає відхилень у нормальному їх функціону-
ванні протягом усього життя нинішнього та майбут-
ніх поколінь.

Безпосереднє забруднення ґрунтів здійснюється 
в результаті цілеспрямованих дій відносно ґрун-
тів (внесення добрив) або здійснення господарської 
діяльності (промислові викиди та викиди сміття).

Опосередкованим слід уважати забруднення, 
яке спрямовано на інший об’єкт, але своїми наслід-
ками здійснює вплив і на склад та структуру ґрун-
тів. Наприклад, забруднення атмосфери в процесі 
промислової діяльності або надзвичайних ситуа-
цій, аварій, природних катаклізмів може спричи-
нити осідання разом з опадами шкідливих речовин 
на поверхні ґрунтів, що негативно відобразиться на 
показнику їх родючості.

Головне завдання механізму регулювання рівня 
забруднення ґрунтів – забезпечення економічної 
доцільності за умов екологічної ефективності здій-
снення заходів зі збереження та відновлення ґрунтів.

Для забезпечення такої діяльності еколого-еконо-
мічний механізм повинен, на нашу думку, функціо-
нувати згідно з такими принципами:
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Рис. 1. Класифікація процесу забруднення ґрунтів

*Власна розробка автора 
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– превалювання процесів збереження ґрунтів над 

процесами їх відновлення (суб’єкти господарювання 
повинні бути зацікавлені в тому, щоб незабруднені 
ґрунти залишались незабрудненими);

– обсяги витрат на охорону земель повинні бути 
менші від штрафів за їх забруднення (це забезпечить 
фінансову зацікавленість суб’єктів господарювання у 
здійсненні землеохоронної діяльності);

– витрати на охорону та відновлення земель 
повинен нести суб’єкт господарювання, який без-
посередньо здійснює діяльність, що призводить до 
забруднення. Принцип «забруднювач платить» пору-
шується, коли витрати на охорону навколишнього 
середовища включаються до собівартості готової про-
дукції, тим самим збільшуючи ціну на цю продукцію 
для кінцевого споживача. Детально схему форму-
вання собівартості готової продукції та місце витрат 
на охорону земель зображено на рис. 2.

– еколого-економічний механізм регулювання 
рівня забруднення ґрунтів повинен функціонувати 
на засадах доступності, прозорості та універсаль-
ності, обов’язковості його застосування землекорис-
тувачами.

1. Ефективність функціонування еколого-еконо-
мічного механізму регулювання рівня забруднення 
ґрунтів залежить від розв’язання протиріччя: дотри-
мання принципу «забруднювач платить» вимагає від 
землекористувачів збільшення витрат на охорону 
земель, яка повинна стати економічно привабливою, 
що можливе лише за рахунок зменшення витрат на 
охорону ґрунтів. Реалізація цієї умови потребує зако-
нодавчого закріплення, що передбачає проведення 
реформ у сфері земельних відносин. Необхідним є 
реформування законодавчого поля впровадження 
цієї діяльності у бік обов’язковості дотримання пара-
метрів і характеристик збереження родючості земель 
сільськогосподарського використання.

Початок вирішення вказаних протиріч знахо-
диться на державному рівні шляхом підвищення 
обсягів штрафних санкцій за перевищення граничних 
рівнів забруднення ґрунтів до таких меж, коли здій-
снення землеохоронної діяльності стане більш доціль-
ним попри сплати штрафів чи заборони діяльності.

Серед напрямів забезпечення ефективності впро-
вадження еколого-економічного механізму регулю-
вання рівня забруднення ґрунтів є реформування 
законодавства бюджетної сфери:

– переведення витрат на охорону ґрунтів зі складу 
змінних загальновиробничих витрат до інших витрат 

операційної діяльності, тим самим виключивши їх 
зі складу собівартості готової продукції. Такий крок 
зменшить виробничу собівартість продукції, а отже, 
й її ціну для кінцевого споживача, а витрати на 
охорону та відновлення ґрунтів буде нести не поку-
пець, а підприємство-забруднювач. Своєю чергою, 
зниження кінцевої ціни стимулюватиме обсяги про-
дажу, що в результаті призведе до економічно пози-
тивного результату;

– потребує розробки система інструментів упро-
вадження механізму державної підтримки підпри-
ємств, що здійснюють землеохоронну діяльність. 
Лише в цьому разі така діяльність буде вигідною для 
землекористувачів;

– державна підтримка підприємств, що впрова-
джують землеохоронну діяльність, повинна здійсню-
ватися за рахунок коштів державних та недержав-
них фондів, джерелом накопичення яких стануть 
штрафи та платежі за понаднормове забруднення 
ґрунтів у процесі господарської діяльності. Таким 
чином, землеохоронна діяльність буде здійснюватися 
за рахунок коштів тих господарюючих суб’єктів, які 
безпосередньо забруднювали землю, що відповідає 
принципу «забруднювач платить».

Висновки. Поняття «забруднення» має неймо-
вірно широкий сенс і охоплює навіть ті процеси, 
які людина не здатна контролювати (стихійні лиха, 
аварії та інші непередбачувані події). Еколого-еконо-
мічний механізм створений і функціонує для забез-
печення мінімізації забруднення, яке проявляється 
в процесі основної діяльності суб’єктів господарю-
вання (внесення добрив, викиди сміття та інших 
шкідливих речовин).

Хоча забруднення в результаті господарської діяль-
ності – лише невелика частина від загального обсягу 
забруднення, саме воно наносить ґрунтам найбільшої 
шкоди, оскільки не є складовою частиною природних 
процесів, що відбуваються в ґрунтах, а отже, екосис-
теми не здатні повною мірою від нього очиститись.

Нагальною є необхідність розробки і впрова-
дження державної програми з охорони ґрунтів з 
обов’язковим стимулюванням і фінансовою підтрим-
кою виробників, що впроваджують новітні, енерго- 
та екологоефективні техніки і технології обробітку 
земель. Виразом такої підтримки є надання пільг 
під час кредитування, оподаткування та інші інстру-
менти економічного стимулювання.

Еколого-економічний механізм регулювання 
рівня забруднення ґрунтів покликаний вирішити 
низку актуальних проблем та забезпечити дотри-
мання концепції сталого розвитку. Порядок здій-
снення вищеназваних кроків та створення еконо-
мічних, правових умов для цього стане основою 
подальших наукових досліджень.
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Постановка проблеми. Сучасний напрям роз-
витку ринкових відносин в Україні вимагає фор-
мування адекватного, чітко структурованого та де 
в чому навіть інноваційного підходу до здійснення 
будь-якої економічної активності з метою мініміза-
ції можливих ризиків та формування передумов для 
сталого розвитку.

Розвиток екосистемних послуг як одного з іннова-
ційних напрямів фінансування являє собою складну 
та унікальну структуру, яка поєднує в собі не лише 
економічні та екологічні, а й суспільні інтереси, 
засновані на критичній необхідності збалансованого 
розвитку природоохоронних механізмів. За останні 
півстоліття більше половини всіх світових екосис-
темних послуг, включаючи ті 70%, що регулюють 
рівень культурних послуг, практично знищено в 
результаті антропогенного впливу на навколишнє 
природнє середовище. Сьогодні їх подальша деграда-
ція зумовлена швидкими темпами зростання народо-
населення планети, зростанням економічних потреб, 
що призводить до змін у землекористуванні та впли-
ває на навколишнє природне середовище [6, с. 202].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
розвитку ринку екосистемних послуг розглядали у 
своїх працях: Андрєєва Н.М. [2] (наводить аналіз еко-
номічних та інституційних аспектів впровадження 

плати за екосистемні послуги у рекреаційно-турис-
тичній сфері України); Бобильов С.М. [3] (звернув 
увагу не лише на функціонування саме ринку еко-
системних послуг, а й на економічні механізми ком-
пенсацій різних рівнів та джерела для таких компен-
сацій для кожного із цих рівнів); Мішенін Є.В. [7] 
(розглядав проблему пошуку альтернативних мето-
дів управління екосистемами, а також механізмів 
фінансування збереження, підтримки та відновлення 
їх функцій).

Мета статті полягає у визначенні не лише місця 
та ролі екосистемних послуг на даний момент, а в 
аналізі та окресленні напрямів їх подальшого розви-
тку в економічному та екологічному полі України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ведення сільського господарства, а точніше екс-
тенсивний темп його розвитку, істотно впливає на 
трансформацію екосистем. Для становлення на 
шлях систематизації та ефективного моніторингу 
стану природних ресурсів та обсягів їх використання 
набуття екосистемними послугами їх повного еко-
логічного, економічного та соціального значення є 
необхідною базовою умовою. 

Еволюція співіснування людини та природи поро-
дила розуміння необхідності поведінки соціальної 
людини в глобальних масштабах, обумовленої сус-
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пільним розвитком і, як наслідок, її відповідальності 
за свої дії, які б кореспондувалися із положеннями 
стратеги сталого розвитку. На жаль, серед першо-
чергових завдань людства переважають турботи про 
інвестиції у розвиток фізичного, фінансового та люд-
ського капіталу, тоді як природний капітал та потік 
екосистемних послуг, що ним породжується, перебу-
вають поза увагою людської спільноти [1, с. 16]. Це 
можна пояснити відсутністю ринкової вартості біль-
шості екосистемних послуг, а також єдиної методики 
визначення їхньої вартості. Як результат, не існує 
ефективних цінових механізмів, що визначали б рід-
кісність або виснаження екосистемних послуг.

Початковою точкою процесу визначення напря-
мів розвитку ринку екосистемних послуг є саме існу-
вання такої категорії, як «екосистемні послуги». 
Поняття «послуга» згадується вже протягом кількох 
тисячоліть, а категорія «екосистема» відносно нова, 
тому складним, але надзвичайно важливим завдан-
ням постає об’єктивне та повне співвідношення цих 
двох категорій. Одним із первинних поглядів на це 
завдання є досить поширена точка зору, що ото-
тожнює отримані від екосистеми блага з категорією 
«послуга». Сьогодні такий підхід більше не засто-
совується, оскільки послуга є вольовою свідомою 
дією (а в екосистем немає свідомості, тому вони не 
спроможні відмовити у наданні тих чи інших послуг 
населенню), що має на меті задоволення потреб отри-
мувача послуг (з егоцентричної точки зору можливо 
стверджувати, що екосистеми сформовані з метою 
задоволення потреб людства, проте таку мету поста-
вила не екосистема, а саме людство) [2, с. 9].

Зважаючи на вищесказане, слід розглядати еко-
системні послуги винятково як спеціальну діяль-
ність суб'єкта господарювання, що використовує еко-
систему для задоволення потреб реципієнта в межах 
санкціонованої законами України системи послуг із 
недопущенням нанесення екологічної шкоди охоро-
нюваним законом інтересам.

Класифікуючи екосистемні послуги в рекреа-
ційно-туристичній сфері за суб’єктами права влас-
ності та капіталізації послуг, можна виділити таких 
учасників ринку екосистемних послуг (рис. 1).

 Державні. Держава як найбільший власник та 
розпорядник екосистемних об'єктів на території 
України виступає в ролі головного суб'єкта на ринку 
екосистемних послуг та має інструменти, що дають 
змогу змінювати рівень контролю та своєї присут-
ності на ринку від формального, обмеженого в часі, 
процесу платної передачі суб’єктам господарювання 
права на управління територіями до формування 
власних пропозицій на ринку екосистемних послуг.

Приватні. Основна відмінність корпоративних, 
тобто приватних, суб’єктів господарювання від дер-
жавних полягає в тому, що у приватного сектора так 
званий портфель права власності на ресурси екосис-
тем значно менший, проте фінансових можливостей 
та власне капіталу значно більше. Саме тому осно-

вним завданням державних органів є побудова якіс-
ної, справедливої та прозорої індикативної політики 
для досягнення оптимального співвідношення влас-
ності для забезпечення максимальної ефективності 
використання.

Нерезидентні. Інвестиційні потоки в економіку 
держави з-за кордону зазвичай позитивно впливають 
на динаміку зростання національного ринку екосис-
темних послуг. Водночас у правовому полі держава 
створює перешкоди та заборони для нерезидентів 
стосовно прав власності на екосистемні об'єкти. Така 
політика не могла не вплинути на національні фінан-
сові показники. 

За результатами 2015 р. рейтинг інвестиційної 
привабливості України становив 2,57 із 5; індекс про-
стоти ведення бізнесу – 96-та позиція (з 185 країн); 
індекс економічної свободи – 152 (з 179 країн). Така 
економічна ситуація формує досить складні умови 
для активного сприяння передачі прав власності 
на екосистеми нерезидентам. Відсутність чіткого та 
прозорого законодавства значно ускладнює розви-
ток України в даному напрямі та перешкоджає залу-
ченню додаткового капіталу. Але це не означає, що 
потрібно «відкрити двері» для нерезидентів, що за 
теперішнього стану правового поля неодмінно при-
зведе до розкрадання і поступового знищення наці-
онального багатства. Перед тим як залучати кошти 
іноземних інвесторів, потрібно здійснити великий 
обсяг роботи по приведенню вітчизняного законодав-
ства до необхідного стану.

Джерелом інформації стосовно приведення право-
вого поля до реально існуючих механізмів розвитку 
ринку екосистемних послуг може стати розроблена 
в Коста-Ріці Хередіанська декларація (далі Деклара-
ція), яка покликана врегулювати принципи форму-
вання системи платежів за користування екосистем-
ними послугами.

У Декларації визначаються блага, що часто не 
зустрічаються на поширених ринках товарів і послуг, 
а тому для їх збереження та ефективного викорис-
тання не можна сподіватися на ринкові механізми 
регулювання. Важливою особливістю багатьох видів 
екосистемних послуг є те, що використання їх 
одними суб’єктами часто не перешкоджає можли-
вості їх використання для інших (наприклад, краса 
ландшафту) [4, с. 63], тому завдання збереження цієї 
складової частини природного капіталу необхідно 
ставити в контексті кооперації, а не конкуренції.

Основні принципи розвитку ринку екосистемних 
послуг у світовій практиці, зазначені в Деклара-
ції, доцільно використовувати для визначення пер-
спективних напрямів розвитку ринку екосистемних 
послуг на території України. Їх можна охарактеризу-
вати таким чином [4, с. 65]:

– постійне вдосконалення методів кількісних 
оцінок для екосистемних послуг з урахуванням 
великої кількості їх рівнів, із залученням до процесу 
інститутів, які могли б ефективно використовувати 
сформовані оцінки. При цьому необхідно віддавати 
собі звіт в тому, що ми будемо постійно працювати в 
умовах значної невизначеності;

– більшість екосистемних послуг є «комплек-
сним продуктом» екосистем. Необхідно виявляти 
специфічні характеристики цієї комплексності, 
щоб запобігти створенню господарських стимулів із 
небезпечними наслідками і забезпечити максимальні 
вигоди для суспільства;

– просторові і тимчасові характеристики керую-
чих інститутів повинні відповідати масштабам самих 
екосистем. Необхідні інститути локального, регі-

Суб’єкти права власності та капіталізації екосистемних послуг

державні

приватні

нерезидентні

 Рис. 1. Суб’єкти права власності та капіталізації 
екосистемних послуг

Джерело: систематизовано на основі [2; 5].
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онального та глобального рівнів, що забезпечують 
процеси управління в короткостроковому, середньо-
строковому і довгостроковому аспектах. Ці інститути 
повинні надійно забезпечувати міжрівневі інформа-
ційні потоки відповідно до режимів власності, куль-
турних аспектів та індивідуальних інтересів суб’єктів 
господарювання;

– необхідною умовою для впровадження систем 
платежів є правильне встановлення режимів влас-
ності, яка далеко не обов'язково повинна бути при-
ватною;

– необхідно також встановлення адекватного роз-
поділу витрат на підтримку екосистемних функцій і 
вигід від їх використання;

– вигоди від системи платежів повинні отриму-
вати «виробники» екосистемних послуг;

– система платежів повинна мати функції адап-
тивності: у ній повинні бути передбачені механізми 
оцінки досвіду існуючих систем, розробки нових і 
поліпшення діючих інструментів;

– частиною процедури впровадження системи 
платежів повинні бути освітні і просвітницькі про-
грами, цільовою аудиторією яких будуть як широкі 
верстви громадськості, так і органи державного 
управління;

– всі сторони, інтереси яких так чи інакше 
будуть порушені впровадженням системи платежів 
за екосистемні послуги, повинні бути залучені в про-
цес її розробки та впровадження. У цьому разі їх обі-
знаність, довіру й участь у процесі зможуть забезпе-
чити позитивне ставлення і виконання приписаних 
правил і відповідальність всіх сторін;

– система платежів буде ефективно працювати, 
якщо вона сумісна з іншими інструментами регулю-
вання природокористування і не призводить до про-
тиріч у практиці управління ресурсами.

Вищеназвана система платежів – потужний 
інструмент для регулювання процесів використання 
екосистемних послуг та благ. Уже було зазначено, 
що переважна більшість екосистемних послуг на 
території України не охоплюються ринками, тому не 
мають ринкової вартості. Дана проблема може бути 
розв'язана лише за умов активного економічного та 
фінансового втручання суспільства, використову-
ючи механізми відповідних інститутів. До основних 
напрямів реалізації системи платежів та залучення 
коштів для використання та відновлення екосистем 
можна віднести: скасування субсидій, які сприяють 
надмірному споживанню екосистемних послуг; пере-
творення субсидій на екосистемні послуги та пла-
тежі за використання неринкових послуг; податки 
або платежі користувачів за види діяльності, які 
мають зовнішні ефекти; створення ринків з ура-
хуванням системи «ліміти та торгівля»; плату за 
екосистемні послуги; впровадження інноваційного 
фінансового механізму – компенсацій за втрату  
біорозмаїття [1, с. 17].

Однією з найголовніших умов ефективного роз-
витку ринку екосистемних послуг є збереження та 
об’єктивна оцінка біорізноманіття певного регіону 
чи території. Цей вид екосистемних послуг на від-
міну виробництва та реалізації біопродукції не про-
ходить через конкретний ринок і не має грошового 
вираження, оскільки цінність біорізноманіття вимі-
рюється не в результаті використання, а навпаки, у 
результаті збереження ресурсів екосистеми. Один із 
можливих підходів до оцінки природніх екосистем-
них послуг – порахувати, скільки буде коштувати 
відтворення подібних екосистемних послуг техноло-
гічними установками.

Досі існує значний рівень невизначеності стосовно 
процесу функціонування екосистем, а саме про те, 
яким чином може вплинути на них людська діяль-
ність та як цей вплив виміряти та оцінити. Внаслі-
док цього зростають ризики здійснення необоротних 
змін у природніх екосистемах.

Це приводить нас до розуміння особливої ролі 
принципу обережності та попередження загроз, роз-
робці на їх основі адаптивних інституційних форм, 
однією з яких є система платежів за користування 
екосистемними послугами.

Із метою розвитку ринків екосистемних послуг 
також необхідно ідентифікувати та оцінювати наяв-
ність ефекту «екологічного донорства» регіонів 
(територій) з урахуванням таких принципів: у окре-
мому регіоні – донорі України, що вибраний за при-
родно-кліматичною, територіальною, адміністра-
тивно-управлінською та іншими ознаками, будь-яка 
екосистемна послуга відтворюється в кількості біль-
шій за необхідне самому регіону; є інші регіони кра-
їни (регіони-акцептори), які отримують матеріальні 
та(або) нематеріальні вигоди від зазначеної «надмір-
ної» екосистемної послуги [7, с. 108]. 

Інструментом фінансового механізму потенцій-
ного забезпечення розвитку ринку екосистемних 
послуг може бути переорієнтація традиційних дер-
жавних та регіональних природоохоронних витрат, 
а також відомчих витрат на охорону навколишнього 
середовища з урахуванням величини екосистемних 
послуг регіонів (територій). Частина коштів, отрима-
них від рентної плати у сфері природокористування, 
займає вагому частку у структурі доходів зведеного 
бюджету України. Відтак, частину коштів, отри-
маних від природної ренти на державному та регі-
ональному рівнях, можна використовувати на під-
тримку функціонування та відновлення екосистем, 
а також упроваджувати нові види рентної плати як 
підґрунтя з формування системи платежів за екосис-
темні послуги. 

Ефективним заходом стимулювання розвитку 
національного ринку екосистемних послуг є активі-
зація залучення суб’єктів господарювання та поши-
рення форм державно-приватного партнерства до 
функціонування, підтримки та відновлення екосис-
тем, а саме:

– державні контракти на виконання екологіч-
ного замовлення; 

– контракти на управління окремими екосистем-
ними функціями територій; 

– угоди оренди окремих територій із метою 
цільової природоохоронної діяльності, що підвищує 
збереження і продуктивність природних екосистем; 

– змішані типи контрактів (залежно від розподі-
лених між партнерами ризиків); 

– концесії; 
– біорезервати як об’єкти партнерства;
– територіально-екосистемні кластери; 
– спеціальні економічні зони господарювання 

з одночасним спрямуванням діяльності на віднов-
лення, збереження, підтримку функцій екосистем;

– приватні особливо-охоронні природні терито-
рії;

– угоди про розподіл продукції та ін.
Згадані адаптивні інституційні форми управління 

поєднують у собі кращі риси двох основних інстру-
ментів регулювання: адміністративно-контроль-
них та ринкових. Проте на відміну від адміністра-
тивно-контрольних інструментів в їх первинному 
вигляді адаптивні інструменти дають можливість 
здійснювати постійну оцінку та оперативно переві-
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ряти досягнуті в процесі господарської діяльності 
результати на відповідність першочергово заявле-
ній меті і поставленим проміжним завданням і на 
цій основі здійснювати гнучке регулювання. Анало-
гічно, з іншого боку: на відміну від чистих ринкових 
інструментів стимулювання адаптивні важелі дають 
можливість вирішувати системні і інфраструктурні 
проблеми, які знаходяться поза економічними інтер-
есами суб’єктів господарювання.

Важливою економічною проблемою у збереженні 
біорізноманіття є розбіжність глобальних і локаль-
них вигід [3]. Те, що невигідно для конкретного регі-
ону чи країни в цілому, може виявитися необхідним 
для інших регіонів, країн чи всієї планети. З огляду 
на це, вважається необхідним визначення обсягів 
локальних вигід для населення, регіонів, галузей 
економіки від збереження біорізноманіття, що може 
позитивно відображатися в найрізноманітніших фор-
мах і сферах.

Висновки. Отже, розвиток рекреаційних терито-
рій у системі природогосподарювання, особливо в 
лісовому господарстві, є однією з найперспективні-
ших сфер для впровадження інструменту екологіч-
них послуг в Україні. Проте для ефективної роботи 
ринку екосистемних послуг потрібно ще здійснити 
значний обсяг робіт, це: систематизація зусиль щодо 
усунення існуючих економічних та правових колізій 
у законодавстві; створення нової або вдосконалення 
існуючої нормативної бази; сприяння зростанню 
інвестиційної привабливості екологічно орієнто-
ваного господарювання та формування державних 
гарантій для такого бізнесу; додаткова інституційна 
трансформація та розробка зручного та прозорого 
механізму оподаткування спеціального користу-
вання екосистемними послугами.

Комплексне врахування екосистемних послуг у 
господарській діяльності суб’єктів природокористу-
вання дасть змогу забезпечити більш повну еконо-
мічну оцінку потенціалу екосистеми та сприятиме 
забезпеченню процесу прийняття ефективних управ-

лінських рішень суб’єктами господарювання у сфері 
використання та відтворення екосистемних послуг.

Проведений аналіз формування ринку екосис-
темних послуг та процес визначення перспективних 
напрямів його розвитку на території України свід-
чать про можливості формування цих засад у різних 
галузях економіки країни. Проте стимулювання роз-
витку ринку екосистемних послуг в Україні потребує 
здійснення цілої низки інституційно-регулюючих 
заходів, заснованих, зокрема, на засадах державно-
приватного партнерства, що дасть змогу суб’єктам 
господарювання водночас надавати повною мірою 
екосистемні послуги отримувачам та мінімізувати 
розмір шкоди, що наноситься екосистемам у процесі 
господарювання.
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ФАКТОРИ ІНТЕГРАЦІЇ МОЛОДІ В ІНІЦІАТИВИ ГРОМАДИ  
ЯК РЕГУЛЯТОР МІГРАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ

У статті подано авторський огляд аналізу результатів другого етапу дослідження в 15 місцевих громадах – партнерах проекту 
«Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад, Фаза 2», результати якого ще не пу-
блікувалися в наукових виданнях. Проаналізовано рейтинги важливості окремих факторів інтеграції молоді в ініціативи громади 
як регуляторів стримування чи підштовхування до міграційної поведінки, зокрема до трудової та внутрішньої, маятникової мігра-
ції. Проаналізовано очікування громади та молоді щодо міграції та мігрантів, а також плани мігрантів із числа молоді в контексті 
кар’єри та розвитку людського капіталу.

Ключові слова: міграційний рух, рейтинг, спонукальні фактори, обмежуючі фактори, соціально значима діяльність, мікро-
проект.
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МИГРАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ

В статье дан краткий авторский обзор анализа результатов второго этапа исследования в 15 местных общинах – партнерах 
проекта «Предупреждение торговли людьми путем развития социальной работы и мобилизации общин, Фаза 2», результаты ко-
торого еще не публиковались в научных изданиях. Проанализированы рейтинги важности отдельных факторов интеграции мо-
лодежи в местные инициативы общины в качестве регуляторов сдерживания или подталкивания к миграционному поведению, в 
частности в трудовой и внутренней, маятниковой миграции. Проанализированы ожидания общества и молодежи относительно 
миграции и мигрантов, а также планы мигрантов из числа молодежи в контексте карьеры и развития человеческого капитала. 
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The paper presents a brief overview of the author's analysis of the results of the second phase of the study in 15 local communities -  
partners of the project "Prevention of Human Trafficking through Social Work and Community Mobilization, Phase 2," the scientific results 
of which have not yet been published in scientific journals. Ratings have been analyzed of the importance of individual factors of inte-
gration of youth in community initiatives as regulators to push or curb youth migration behavior, particularly for labor and internal circular 
migration. Community expectations have been analyzed towards youth migration and migrants, and plans studied among migrant youth 
in the context of career and human capital development.
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Постановка проблеми. У серпні 2014 р. у рамках 
міжнародного проекту було проведене дослідження [1]  
з метою визначити фактори впливу на міграційну 
поведінку молодих людей у сільських громадах про-
екту через їх залучення до роботи ініціативних груп 
у партнерських громадах. Дослідження тривало 
протягом зими-весни 2015 р. у сільських громадах 
України та виявило важливу наукову проблему недо-
слідженості ступені прояву взаємного зв’язку факто-
рів впливу на міграційну поведінку молодих людей у 
сільських громадах із розвитком населених пунктів 
їх походження (особливо щодо відтоку молоді). Хоча 
подібні проблеми досліджені за кордоном, вони, 
однак, не цілком розкриті в українських досліджен-
нях. Гостроти набуває актуальність цієї проблеми 
через кризову ситуацію та еміграцію молоді із сіль-
ських громад України. 

У дослідженні припускається, що досягнення 
мети активізації молоді як інструмента ширшого 
залучення громади призведе до виправлення мігра-
ційної динаміки. При цьому проміжні результати 

надали можливість припустити, що на місцях іні-
ціативні групи насправді часом опиралися процесу 
активізації і ширшого залучення молоді чи були 
інертними відносно допуску додаткових членів до 
своїх лав. Гіпотезою дослідження є твердження про 
те, що так ставалося, оскільки виконавці проекту 
залишили на розсуд громад право брати чи не брати 
участь у проектах молодіжних клубів, хоча самі міс-
цеві групи часто говорили про роботу з підростаючим 
поколінням. Додатковою досліджуваною проблемою 
є сприйняття молоді як учнів чи дітей, яким нібито 
можна довірити лише контрольовані, навчальні 
завдання, але не серйозний проект зі сфери інфра-
структури чи економіки села.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Дослідженнями факторів впливу на міграційну пове-
дінку молодих людей у сільських громадах та соці-
ально-економічних територій їх походження займа-
ються дослідницькі центри Міжнародної організації 
з міграції, Світового банку, Організації з безпеки та 
співробітництва в Європі, інші спеціалізовані уста-
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нови ООН. Серед авторів нещодавніх досліджень 
варто згадати іноземних авторів Dilip Ratha, Ervin 
Dervisevic, William Shaw та Supriyo De. Серед укра-
їнських дослідників варто відмітити праці Василь-
ченко В.С., Гриненко А.М., Гриньової В.М., Семи-
гіної Т.В. та ін. Українські дослідники приділяють 
увагу макропроцесам міграції молоді в регіонах та 
на національному рівні, тоді як за сучасних умов 
актуальності набули дослідження даного фактору на 
рівні малих міст та сільських поселень. 

Мета статті полягає в короткому огляді резуль-
татів дослідження з наукової позиції та окресленні 
ступеню взаємного зв’язку досліджуваних явищ.

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Дослідження, виконане фахівцями проекту, що був 
профінансований та впроваджений МОМ та україн-
ськими партнерськими організаціями, було покли-
кане для визначення характеру зв’язку факторів 
впливу на міграційну поведінку молодих людей у 
сільських громадах. Додатково дослідження було 
спрямоване на виділення факторів підштовхування 
та стримування у міграційній поведінці молоді в 
партнерських громадах; виділення факторів, що 
сприяють позитивній динаміці міграційних процесів 
серед молоді у місцевих громадах у зв’язку з контек-
стами ситуації; а також рекомендацій на довгостро-
ковий період. 

Дослідження здійснювалося у два етапи. На пер-
шому етапі проведено роздавальне анкетування серед 
мешканців та членів ініціативних груп партнерських 
громад. В анкетах респонденти – члени місцевих іні-
ціативних груп, у тому числі молодь (до 35 років), 
опитувалися щодо наступних питань: 1) Скільки вам 
років? 2) До яких проектів у громаді ви залучені? 
(треба зафіксувати основні відповіді) 3) Що кон-
кретно ви робите у проекті? (треба зафіксувати осно-
вні варіанти відповідей) 4) Чи могли б ви брати ще 
більшу участь у роботі з розвитку громади у вашому 
селі? 5) Які потрібні умови, щоб ви брали ще більшу 
участь у роботі вашої ініціативної групи? 6) Що зава-
жає співпраці в ініціативній групі, в яку входять 
молоді люди? 7) Як ви бачите майбутній розвиток 
проекту, до якого ви зараз залучені? (зафіксувати 
основні варіанти). Після цього здійснювався вимір 
комплексних факторів залежності, які, відповідно 
до гіпотези дослідження, визначально впливають 
на міграційну поведінку населення громади, а саме: 
1) визначити ступінь залучення молоді до роботи іні-
ціативних груп та вплив роботи проекту на їх життє-
вий вибір, у тому числі аналіз факторів стримування 
та підштовхування до міграції у сільської молоді; 
2) визначити фактори сприяння та перешкоди на 
шляху інтеграції молоді до ініціативних груп, про-
коментувати щодо позиціонування молоді у громад-
ській активності та послугах у сільській місцевості; 
3) вивчити шляхи побудови ефективних команд в іні-

ціативних групах за участі молоді, а також розподіл 
функцій у рамках проектів, що залучають молодь, та 
прокоментувати щодо майбутньої перспективи про-
ектів, реалізованих за участі молоді.

Другим етапом досліджень було проведення обго-
ворень інших споріднених питань дослідження у 
форматі фокус-груп, що здійснювалося в партнер-
ських громадах із метою з’ясування не цілком зрозу-
мілих питань після проведення анкетування, погли-
блення деяких інших питань дослідження. Зокрема, 
обговорювалися такі питання: 1) Як молодь залучена 
до роботи ініціативних груп? Як молоді люди бачать 
розвиток у своїх громадах та які пріоритети у них 
зараз? Як молоді люди бачать перспективу заробітку 
в громаді на противагу міграції? Хто або що, на 
думку молоді, заважає їй лишатися у своєму селі та 
натомість мігрувати? 2) Наскільки ініціативні групи 
проекту здатні інтегрувати молодь до свого складу? 
Чим може бути корисна молодь у складі груп та про-
ектних команд? 3) Які проблеми постають на шляху 
організації роботи місцевих проектів, де молодь хоче 
брати активну участь? Шляхи покращання взаємо-
дії досвідчених членів ініціативної групи та молодих 
учасників.

Окрім членів кореневої частини ініціативних 
груп, у кожній зустрічі брали участь два-три пред-
ставники молоді (у тому числі молоді люди, залу-
чені до проектів по молодіжному клубу, а також 
діти мігрантів, учні старших класів школи). У низці 
випадків були присутні і молоді сім'ї. Насамперед 
обговорювалися питання залучення такої молоді, яка 
стоїть перед життєвим вибором, закінчує навчальний 
заклад. 

Розподіл опитаних за віком близький до нормаль-
ного розподілу: переважно у складі групи напри-
кінці проекту – люди середнього віку, а молодь у 
зрілій фазі розвитку – віком понад 30 років. Разом із  
цим вік опитаних у цілому розподілився таким 
чином (рис. 1).
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Таким чином, ми бачимо окремі вікові групи (15–
16 років, 28–29, 35–38–40, 45–48, 60–61 рік), пред-
ставлені у групах значною мірою. Це може вказувати 
на типові групи прийняття рішень та центри ініціа-
тивності у місцевій громаді. Тенденція, представлена 
трендовим графіком, указує, що в групах переважно 
все ж була опитана молодь – особи віком до 35 років, 
але водночас і те, що вплив старших груп є доволі 
суттєвим.

Переважно перепонами у підвищенні рівня співп-
раці молоді у межах ініціативної групи є сезонний 
характер роботи проектів і похідна невпевненість 
його членів у фінансовому благополуччі, однак нази-
вають також і технічні проблеми (маркетинг та 
доступ до послуг, що може бути зумовлено невирі-
шеними питаннями розвитку даного проекту). Зда-
ється, що на етапі розгортання базових послуг колек-
тив виконавців стикнувся з питаннями маркетингу, 
які поки що не вирішені. Молодь розглядається в 
ролі працівників, членів місцевого кооперативу.

Відмітимо, що майже всі опитані (понад 95%) 
вказали, що вони готові брати ще більшу участь у 
роботі ініціативної групи. Однак серед факторів, що 
заважають співпраці ініціативної групи, куди вхо-
дить молодь, опитані вказали (рис. 2):

Імовірно, фактори перешкод варто шукати у неве-
ликих значеннях, зокрема таких як: «байдужість 
ширшої громади», «недостатня кількість лідерів», 
«байдужість молодого покоління», «лінь та пасив-
ність членів громади», «егоїзм громади», «негативне 
мислення громади» та ін., які в сумі дають понад 

25% суджень. Усі вони – мотиваційні як для молоді, 
так і для громади і є залежними від якості управ-
ління ініціативної групи місцевої громади та від 
характеру завдань, що стоять перед нею. Разом із 
цим серед умов збільшення своєї участі вказали таке 
(рис. 3):

Таким чином, спостерігається тенденція 
пов’язувати рівень участі молоді зі збільшенням 
фінансування, але також із підвищенням рівня згур-
тованості громади та належним визнанням внеску 
ініціативних молодих людей та активістів у спільну 
справу. Це мотиваційні фактори, що як дзеркало 
відображають основні перешкоди, викладені у попе-
редньому питанні. 

Висновки. Робоча гіпотеза дослідження підтвер-
джена та конкретизована в деталях. Виявлено, що в 
результаті реалізації проекту ініціативна група може 
піти у бік просвітництва, або ж зосередити у своїх 
лавах господарників, які мислять будівельними та 
ремонтними категоріями. Програми з активізації 
молоді повинні бути органічним елементом інфра-
структурних ініціатив, тобто малі проекти мають 
розроблятися громадою з тим, що громада належну 
увагу, крім технічних проектів, приділяє питанням 
розвитку людського капіталу та потенційно шукає 
членів групи, особливо серед молоді, на доповнення 
існуючих. 

Найбільша успішність ініціативних груп тісно та 
прямо корелюється і з ступенем зусиль, витрачених 
на організаційну роботу щодо згуртування, мобіліза-
ції ширшої громади (отримуючи доступ до недорогих 
чи безкоштовних ресурсів, у т. ч. часу інших людей), 
а також залученням спонсорів із числа прямо заці-
кавлених сторін. Саме ці дві риси, а також здатність 
розширюватися на спеціалізовані проектні команди з 
лідерами з числа кореневої ініціативної групи дають 
можливість паралельної успішної реалізації декіль-
кох проектів та отримання значного позитивного 
резонансу у громаді та за її межами, у тому числі 
в найближчому місті. Тут природним чином залуча-
ється молодь через їхню ініціативність та здатність 
віддавати внесок у вигляді часу та праці через щиру 
зацікавленість процесами розвитку себе в громаді.

Багато талановитих та натхненних молодих людей 
очікують для підвищення рівня свого залучення у 
справи громади лише щирої подяки від громади та 
визнання їхнього суттєвого внеску в її розвиток. 
Інша суттєва потреба – необхідність реакції інших 
членів громади на організаційні зусилля молодих 
активістів, тобто бажання бачити зміну в людях у 
результаті заклику їх до дії. Молоді активісти також 
прагнули би бачити свої громади відкритішими.

Багато ініціативних молодих людей можуть брати 
активну участь у роботі з позитивних перетворень у 
громаді. Однак для цього вони просять надати їм 
можливість рівного висловлення та прийняття їх 
позицій, а також просять допомоги старших членів 
групи у переданні досвіду та практики щодо прове-
дення в життя таких змін на місцевому рівні. Також 
зовнішньою перешкодою, з якою належить боро-
тися групі (молодим та старшим її членам спільно), 
є закритість та страх змін у переважної більшості 
населення громади.

Дорослі члени групи часто мислять категоріями 
матеріальних здобутків (інфраструктура), тоді як 
молоді члени групи опікуються питаннями розви-
тку молоді, дітей та приділяють більше значення 
соціальному капіталу, часто недоотриманому ними у 
громаді. Ймовірно, ця система цінностей переважно, 
хоч і не у всіх випадках, змінюється за вказаними 
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паттернами (від пріоритету «люди» до пріоритету 
«інфраструктура») з віком членів груп.

У деяких ініціативних групах молодь дуже вибір-
ково залучається до участі. Особливо коли вважа-
ється, що в перспективі проект може стати при-
бутковим, керувати ним призначають молодих осіб 
із числа близьких знайомих. Часом прибутковий 
проект означає постійний приплив коштів, і отже, 
нових одне-два робочих місця, які бережуться для 
своїх. Таким чином, старша група, маючи ініціативу 
в соціально-культурних чи освітніх справах села, 
створює вакансії окремим молодим особам, а участь 
ширшої молоді має форму навчань, тобто місцевий 
партнер практикує клієнтську форму роботи. Ситу-
ація ускладнюється тим, що обрані молоді люди не 
цілком підприємливі та не завжди готові розуміти 
перспективу більш масового залучення інших моло-
дих людей для розширення бізнесу. Часто майбутнім 
такої ініціативи може бути мала, кустарна форма 
діяльності, концентрована винятково на близькому 
колі знайомих, свого роду сучасне ремісництво. Вод-
ночас актуальною проблемою, що зумовлює таке 
полювання на прибуткові проекти, є обмеженість 
робочих місць у громаді та нездатність масового ство-
рення нових.

Часто залучення молоді у проекти громади є більш 
активним там, де місцева ментальність сприяє спіль-
ному підприємництву кооперативного типу і водно-
час де ця діяльність є складовою частиною спільного 
виживання і подальшого добробуту. Зокрема, у гір-
ських районах, де комунікації утруднені, співпраця 
можлива через покращання зв’язку, та залучення 

молоді є все одно необхідним елементом. Так само 
там підприємливість розвинута через наявну тради-
цію та як передумова виживання у ситуації відносної 
ізольованості кожного господарства. 

Деякі громади продовжують і досі «виштовху-
вати» свою молодь шукати кращого життя деінде, 
але вже посилено усвідомлюють, що подальша мігра-
ція до інших регіонів занадто виснажить соціальний 
капітал громади, де ініціативи не зможуть належно 
впроваджуватися без «підпитки» молодими ініціа-
тивними волонтерами. Це дослідження показує свого 
роду переламний момент, коли старша частина гро-
мади починає прагнути повернути до громади окрему 
молодь та зацікавити її до того, щоб залишатися у 
громаді та займатися суспільно корисними функці-
ями із матеріальним зацікавленням.
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Постановка проблеми. Перехід України до рин-
кових відносин з адекватними їм організаційно-пра-
вовими формами господарювання викликав відро-
дження інституту господарських товариств, серед 
яких особливе місце посідають акціонерні товари-
ства. Акціонерний сектор України представлений 
переважно колишніми державними підприємствами, 
які зараз у вигляді акціонерних товариств станов-
лять більшу половину підприємств країни. Вони 
виступають не тільки юридичною формою, у межах 
якої здійснюється виробничий процес, направлений 
на створення нової вартості, але й у результаті цього 
представляють певну вартість. Важливим є питання 
ефективного управління акціонерним товариством та 
визначення його ринкової ціни. 

На сьогодні актуальною є проблема ідентифі-
кації та опису бізнесу акціонерного товариства як 
об'єкту оцінки. Про це свідчить і полеміка, що роз-
горнулася навколо підготовки та прийняття зако-
нопроекту про підготовку до приватизації крупних 
державних підприємств України № 1005-VIII від 
16.02.2016, № 12, ст. 137. Проблема ідентифіка-
ції такого об'єкта оцінки пов'язана з його дуаліс-
тичністю. З одного боку, такий об'єкт оцінки пред-
ставляє собою пакет акцій, який становить певну 
частку в статутному капіталі товариства, з іншого 
боку, ця частка представлена цінними паперами у 
вигляді акцій. Водночас існує невідповідність про-
цедури приватизації міжнародним стандартам. При-

чиною цієї невідповідності називається «недостатня 
прозорість та якість інформації, що надається потен-
ційним інвесторам, пов’язана з недостатністю фінан-
сових ресурсів у Фонду державного майна України, 
що відповідальний за підготовку такої інформації». 
При цьому ризиками відсутності необхідної інфор-
мації щодо об’єктів приватизації є як відмова потен-
ційних інвесторів від участі у процесі приватизації, 
так і те, що «за умови недостатньої інформації потен-
ційні інвестори можуть запропонувати нижчу ціну 
за об’єкт приватизації» [8 с. 110].

Із цих причин особливої актуальності набуває 
поняття оцінки вартості бізнесу акціонерного товари-
ства як одного з найважливіших інструментів у рам-
ках управління господарськими процесами компанії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Проблемою оцінки вартості компанії займалося 
багато зарубіжних і вітчизняних авторів, серед яких 
слід відзначити роботи: Дамодарана А., Еванса Ф., 
Грегорі А., Коллера Т., Грязнова А.Г., Момот Т.В., 
Рутгайзера В .М. та ін.

Мета статті полягає у визначенні найбільш опти-
мальних для українських компаній підходів і мето-
дів до оцінки їх вартості, факторів, що впливають 
на кінцевий результат. Для досягнення поставленої 
мети необхідно провести аналіз основних підходів 
та методів до оцінки бізнесу, вказати їх переваги та 
недоліки, а також оцінити можливість їх застосу-
вання в умовах української економіки.
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Виклад основного матеріалу дослідження.  

Під оцінкою бізнесу акціонерного товариства слід 
розуміти те, що об’єктом оцінки є пакет акцій, який 
дає право на володіння цим бізнесом. Причому ця 
особливість акціонерних товариств полягає в тому, 
що об’єктом майнових прав (купівлі-продажу та ін.) 
може бути як цілий, 100%-й пакет акцій, тобто повне 
право на діюче підприємство (бізнес), так і право на 
це саме підприємство, роздрібнене на менші мінори-
тарні пакети акцій, навіть до однієї акції.

Щодо визначення вартості акціонерного товари-
ства як сфери наукових досліджень і напряму прак-
тичної діяльності в Україні, то можна сказати, що 
зародилася вона досить недавно та знаходиться на 
етапі становлення. У нашій країні оціночна діяль-
ність поки що розвивається переважно як пропозиція 
послуг з оцінки майна та майнових прав, у випадках 
обов’язкового проведення оцінки за Законом Укра-
їни «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 
оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 р.  
№ 2658-3 (розділ 2, стаття 7) [4]. Це пов’язано пере-
дусім зі складністю самого процесу оцінки вартості 
акціонерного товариства, що потребує значно біль-
шого обсягу інформації, ніж під час проведення 
аудиту компанії. Максимально коректною оцінка 
може бути лише в разі складання повної картини 
ведення бізнесу. 

Згідно зі ст. 3 Закону України «Про оцінку 
майна, майнових прав та професійну оціночну діяль-
ність в Україні» [4], оцінка майна і майнових прав –  
це процес визначення їх вартості на дату оцінки 
за процедурою, встановленою нормативно-право-
вими актами, та є результатом практичної діяль-
ності суб’єкта оціночної діяльності. Ширше поняття 
«оцінка» трактується Національним стандартом 
№ 1 [5]: оцінка – наука про вартість майна, частина 
економічного аналізу, що здійснюється на визначе-
них наукових принципах та методологічній базі і є 
сполученням математичних методів та суб’єктивних 
міркувань оцінювача, що базуються на його профе-
сійному досвіді, мета якого полягає у виявленні най-
більш ефективного з економічного погляду викорис-
тання об’єкта через дослідження попиту і пропозиції 
на відповідному ринку, а також розробці економіч-
ної моделі оцінки об’єкта, яка б прогнозувала най-
більш вірогідну ціну його продажу. 

Ринкова вартість пакета акцій трактується як 
вид його оціночної вартості; вірогідна ціна пакета 
акцій, визначена шляхом оціночних процедур на 
дату оцінки, за яку він може бути проданий за від-
сутності додаткових умов продажу [8 с. 15]. З’ясуємо 
також сутність акцій як цінних паперів 
корпоративних підприємств. Акція (share, 
stock, equity – англ.; action – франц.; 
actie – гол.; aktie – нім.) – емісійний цін-
ний папір, випущений акціонерним това-
риством без встановленого строку обігу. 
Акція засвідчує внесення її власником 
частки в акціонерний капітал (статутний 
фонд) товариства [9, с. 29].

Уся історія розвитку акціонерних това-
риств свідчить про те, що формування і 
методи їх створення змінювалися залежно 
від потреб розвитку виробничих сил і раці-
онального використання факторів вироб-
ництва. Основними проблемами в подаль-
шому розвитку акціонерних товариств в 
Україні є: приватизація, жорстка полі-
тика держави щодо регулювання їх діяль-
ності, нестабільна економічна і політична 

ситуація, доступність придбання акцій для будь-якої 
особи. Усе це зумовило спад розвитку акціонерних 
товариств в Україні (рис. 1). 

Протягом досліджуваного періоду спостерігається 
тенденція скорочення кількості загальної кількості 
акціонерних товариств: якщо в 2000 р. кількість ста-
новила 35,2 тис. од., то на кінець 2015 р. вона змен-
шилася на 13 тис. і дорівнювала 22,2 тис. од. Варто 
відзначити, що кількість приватних акціонерних 
товариств зменшувалася більшими темпами, ніж 
публічних акціонерних товариств. Дана ситуація 
більшою мірою обумовлена зміною законодавчої бази 
та приватизаційними процесами. Аналіз ситуації, що 
склалася в Україні, свідчить, про те, що не завжди 
виправдані перетворення державних підприємств у 
процесі приватизації в публічні акціонерні товари-
ства, які є переважно дрібними, що мають кількість 
акціонерів менше 100 фізичних осіб. Таких публіч-
них акціонерних товариств в Україні налічується 
близько 25% [1; 2]. Це ще раз підтверджує актуаль-
ність питань, пов'язаних із проблемами функціону-
вання акціонерних товариств та перспективами їх 
розвитку в нинішніх умовах господарювання. Крім 
того, значимість акціонерних товариств виявляється 
в тому, що зараз у розвинених країнах світу кожна 
велика і навіть середня компанія існує саме в акціо-
нерній формі.

Оцінка вартості акціонерних товариств завжди 
здійснюється з певною метою, яка визначається 
замовником оцінки. Суб’єктів фінансових відносин, 
зацікавлених у результатах оцінки, можна поділити 
на такі групи:

1) підприємство-емітент (у результатах оцінки 
можуть бути зацікавлені як акціонери, так і керів-
ництво товариства, причому з різною метою);

2) органи державного управління (регулятором 
майнових відносин об’єктів державної власності 
є Фонд державного майна України, комунальної 
власності – обласні та міські управління. Законом 
України «Про оцінку майна, майнових прав та про-
фесійну оціночну діяльність в Україні» [10] затвер-
джені випадки обов’язкового проведення оцінки 
майна); 

3) інвестори (можуть виступати компанії з управ-
ління активами, інвестиційні компанії, інвестиційні 
фонди, інші підприємства, зацікавлені в розширенні 
бізнесу, приватні інвестори); 

4) фінансові установи за винятком інвесторів 
(банки, кредитні спілки, лізингові компанії, довірчі 
товариства, страхові компанії). Для кожної з наве-
дених груп споживачів характерна власна цільова 
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Рис. 1. Кількість акціонерних товариств в Україні  
(тис. од.) [1; 2]
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направленість застосування результатів оцінки біз-
несу, що представлено автором в табл. 1. 

Згідно з поставленою метою визначається: рин-
кова вартість підприємства, ринкова вартість час-
ток засновників у статутному капіталі акціонерного 
товариства, вартість об'єкта приватизації і т. д.

Із табл. 1 видно, що результати оцінки вартості 
акціонерних товариств охоплюють досить широке 
коло споживачів та характеризуються різноманіт-
ною цільовою спрямованістю застосування результа-
тів оцінки.

Перед тим як розглянути існуючі методичні під-
ходи з оцінки, їх переваги та недоліки, слід зазна-
чити, що українська економіка має низку певних 
особливостей, таких як: нестабільність макросередо-
вища діяльності акціонерних товариств (політичні й 
економічні ризики); відсутність ефективного ринку 
цінних паперів (більшість акціонерних товариств 
взагалі не представлена на ринку цінних паперів), 
як наслідок, акціонерні товариства не мають реаль-
ної ринкової ціни акцій, що склалася під впливом 
попиту і пропозиції; недостатня капіталізація укра-
їнського бізнесу.

Відповідно до чинного законодавства та Міжна-
родних стандартів оцінки, методи оцінки вартості 
акціонерного товариства використовують у межах 
трьох підходів: майнового (заснованого на визна-
ченні вартості чистих активів), дохідного (основою 
є процедури капіталізації чи дисконтування різних 
видів доходів) та порівняльного, або ринкового (вар-
тість бізнесу визначається виходячи з ринкових цін 
на акції аналогічних компаній).

У табл. 2 представлено аналіз існуючих методич-
них підходів, їх особливості застосування.

 Сутність порівняльного методу під час оцінки 
підприємства полягає в тому, що вибирається під-
приємство, аналогічне тому, що оцінюється, яке було 
нещодавно продане. Наступним етапом є розрахунок 
співвідношення між ціною продажу і яким-небудь 

фінансовим показником по підприємству-аналогу. 
Таке співвідношення називається мультиплікатором. 
Добуток величини мультиплікатора і того ж базового 
фінансового показника компанії становить вартість 
компанії. 

Відповідно до Стандартів оцінки, дохідний підхід 
визначається як сукупність методів, які засновані на 
визначенні очікуваних доходів від об’єкта оцінки. До 
них належать: метод капіталізації чистого доходу, 
метод капіталізації дивідендів, метод капіталізації 
надлишкового доходу, метод дисконтування грошо-
вого потоку. 

Дохідний підхід передбачає встановлення вартості 
підприємства або його частини шляхом розрахунку 
поточної вартості очікуваного прибутку. Тобто дохід 
і прибуток підприємства розглядаються як головні 
чинники, що визначають величину вартості бізнесу. 

Чим більше дохід, тим вище вартість – при цьому 
очікуваний дохід розраховується із майнового комп-
лексу підприємства, перспектив розвитку підпри-
ємства, загальноекономічних чинників, галузевих 
залежностей, минулих результатів ведення підпри-
ємства й отримання прибутку, вартості грошових 
коштів залежно від часу. 

Даний методичний підхід є доцільним за можли-
вості прогнозування майбутніх доходів [8]. Оцінка 
вартості підприємства з використанням дохідного 
підходу ґрунтується на визначенні теперішньої вар-
тості очікуваних вигід (доходів, грошових потоків) 
від володіння корпоративними правами підприєм-
ства. В основі підходу лежить теза, що метою вкла-
дання капіталу інвестором у купівлю підприємства 
передусім є отримання стабільних доходів.

Дохідний підхід базується на врахуванні принципів 
найбільш ефективного використання та очікування, 
відповідно до яких вартість об’єкта оцінки визна-
чається як поточна вартість очікуваних доходів від 
найбільш ефективного використання об’єкта оцінки, 
включаючи дохід від його можливого перепродажу.

Таблиця 1
Характеристика цільової направленості оцінки бізнесу залежно від споживачів її результатів

Споживач 
результатів 

оцінки

Мета оцінки

Підприємство-емі-
тент

Купівля-продаж акцій підприємства-емітента

Розподіл сукупної вартості між групою власників

Розробка інвестиційного проекту розвитку підприємства

Оцінка ефективності управління підприємством (VBM –Value Based Management)

Стратегічне планування розвитку підприємства

Здійснення угод злиття-поглинання

Передача бізнесу в довірче управління

Органи держав-
ного управління

Створення підприємств (господарських товариств)

Реорганізація, банкрутство, ліквідація підприємств

Виділення або визначення частки майна у спільному майні, в якому є державна частка (частка 
комунального майна)

Визначення вартості внесків учасників та засновників господарського товариства

Переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку

Оподаткування майна

Визначення збитків або розміру відшкодування

В інших випадках за рішенням суду або у зв'язку з необхідністю захисту суспільних інтересів

Застава державного та комунального майна

Інвестори Прийняття інвестиційних рішень із купівлі-продажу пакетів акцій об’єктів інвестування

Фінансові уста-
нови за виклю-
чення інвесторів

Страхування майна підприємства (визначення дійсної вартості майна для цілей страхування)

Надання кредитів під заставу майна підприємства (визначення заставної вартості предмету застави)

Визначення кредитоспроможності позичальника 

Прийняття бізнесу в довірче управління
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Як видно з табл. 2, дохідний підхід найбільшою 

мірою орієнтований на оцінку компанії як безпе-
рервно діючого бізнесу і дає змогу розрахувати суму 
економічних вигод, які будуть отримані власниками 
компанії від володіння цією компанією.

Для дохідного підходу необхідна наявність таких 
функцій у рамках компанії, як планування і бюдже-
тування, управлінський аналіз, фінансовий аналіз (у 
тому числі мікро- та макроекономічних умов).

Дохідний методичний підхід має такі переваги: 
вартість оцінки залежить від прибутку, який може 
принести оцінюваний об’єкт; ураховує інтереси інвес-
тора; доцільність використання, коли очікується, що 
майбутні доходи будуть значно перевищувати тепе-
рішні; враховує майбутній дохід; простота розрахунку

Недоліки: не відображає виробничу, фінансову й 
інвестиційну діяльність підприємства; часто не вра-
ховує вартість нематеріальних активів і ділової репу-
тації; статичний; не враховує рівень прибутковості 
та перспективи розвитку підприємства; не враховує, 
що відбуваються ринкові зміни; 

Щодо переваг майнового підходу, то можна 
назвати такі: ґрунтується на розрахунку вартості 
реально існуючих активів; ураховує виробничо-гос-
подарські фактори; особливо придатний для закри-
тих або унікальних компаній, для яких не існує роз-
виненого ринку угод купівлі-продажу.

Недоліки цього підходу: не відображає вироб-
ничу, фінансову та інвестиційну діяльність підпри-
ємства; часто не враховує вартість нематеріальних 
активів і ділової репутації; статичний; не враховує 
рівень прибутковості і перспективи розвитку підпри-
ємства; не враховує, що відбуваються ринкові зміни.

Майновий підхід не враховує подальші перспек-
тиви ведення бізнесу, його найбільш доцільно засто-
совувати для оцінки підприємства як майнового 
комплексу (наприклад, у рамках заставної оцінки).

Переваги порівняльного підходу: враховує рин-
ковий аспект і вплив галузевих факторів; базується 
на реальних ринкових даних і практиці продажів і 
покупок аналогічних компаній.

До недоліків можна віднести такі фактори: не 
актуальний, заснований на ретроспективних даних 

минулих угод купівлі-продажу; статичний; не вра-
ховує рівень прибутковості і перспективи розви-
тку підприємства; розмиває унікальність компанії, 
неточно відображає особливості її діяльності; важ-
кодоступний, є ризики спотворення реальних даних 
про угоди; вимагає внесення безлічі поправок в ана-
лізовану інформацію.

Майновий та доходний підходи до оцінки бізнесу 
можуть застосовуватись незалежно від форми органі-
зації підприємства. Оціночні процедури порівняль-
ного підходу відрізнятимуться залежно від організа-
ційно-правової форми бізнесу:

У разі організації бізнесу в акціонерній формі 
доцільно застосовувати методи компаній-аналогів та 
ринкових угод, звертаючи при цьому увагу на тип 
акціонерного товариства – приватне чи публічне. Під 
час оцінки приватного товариства порівняльним під-
ходом (на основі подібних аналогів, що є публічними 
акціонерними товариствами) обов’язковим є застосу-
вання до визначеної вартості знижки на закритість 
компанії, що враховує можливі труднощі з реаліза-
цією корпоративних прав

У цілому всі три підходи взаємозв'язані. Кож-
ний із них передбачає використання різних видів 
інформації, одержуваної на ринку. Для правильного 
визначення вартості підприємства доцільно вико-
ристовувати всі три підходи в комплексі, адже вони 
доповнюють один одного. 

Висновки. Детальний аналіз методичних підхо-
дів до оцінювання в контексті використання тра-
диційних підходів для визначення вартості бізнесу 
акціонерних товариств дає можливість зробити такі 
висновки.

У професійній практиці оцінки можна виділити 
три основні підходи: витратний, порівняльний (рин-
ковий) і дохідний. Кожен із них передбачає викорис-
тання для оцінювання властивих йому методів. Так, 
дохідний підхід передбачає використання методу 
капіталізації і методу дисконтованих грошових пото-
ків. Витратний підхід використовує метод чистих 
активів і метод ліквідаційної вартості. Порівняльний 
(ринковий) підхід використовує метод ринку капі-
талу, метод операцій і метод галузевих коефіцієнтів.

Таблиця 2
Методичні підходи, що використовуються під час оцінки вартості акціонерного товариства

Підхід Сутність підходу Методи Особливості застосування

В
и
тр

ат
н
и
й

Оцінка підприємства здійснюється 
виходячи із величини тих активів 
і зобов’язань, які придбало підпри-
ємство за період свого функціону-
вання на основі принципу заміщення. 
Актив не повинен бути дорожчим, 
ніж затрати за заміщення його осно-
вних частин

Метод чистих 
активів

Застосовується, якщо є впевненість відносно 
функціонування підприємства в майбутньому

Метод ліквідацій-
ної вартості

Застосовується, якщо існують обґрунтовані сум-
ніви відносно продовження функціонування під-
приємства в майбутньому

Д
ох

ід
н
и
й

Оцінка підприємства здійснюється 
на основі доходів підприємства, тих 
економічних вигод, які отримує влас-
ник від користування підприємством 
(бізнесом)

Метод дисконтова- 
них грошових 
потоків

Застосовується, якщо існує можливість правиль-
ного визначення ставки дисконтування

Метод капіталіза-
ції доходу

Застосовується, якщо грошові потоки підпри-
ємства стабільні і відсутня можливість обґрунто-
вано виділити фактори, які впливають на вели-
чину вибраного показника доходу підприємства в 
майбутньому, і виразити у вартісному вираженні 
вплив виділених факторів на величину вибраного 
показника доходу

Р
и
н
к
ов

и
й
 (
п
ор

ів
-

н
я
л
ьн

и
й
)

Оцінка підприємства проводиться 
шляхом порівняння (зіставлення) 
об’єкту оцінки з аналогічними 
об’єктами, відносно яких є інфор-
мація про ціни угод із ними або із 
цінами раніше укладених угод з 
об’єктом оцінки

Метод компанії-
аналога
Метод угод
Метод галузевих 
коеф.

Застосовується, якщо розмір оцінюваної участі в 
уставному капіталі є неконтрольованим

Застосовується, якщо розмір оцінюваної участі є 
неконтрольованим

Застосовується, якщо є дані спеціалізованих 
галузевих досліджень, які зіставлені на основі 
аналізу не менше чим половини підприємств 
даної галузі, зіставних по розміру з оцінюваними
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Жоден із перерахованих підходів і методів не 
лише не є взаємовиключними, але й доповнюють 
один одного. Вартість акціонерного товариства зна-
чно залежить від цілей і планів, очікуваних під час 
оцінки. Важливу роль грають при цьому суб'єктивні 
очікування і готовність сторін ризикувати. Важливе 
застосування комплексної оцінки вартості акціонер-
ного товариства на основі поєднання трьох методич-
них підходів, оскільки це дає змогу усунути одно-
бічність оцінки та більш реально визначити вартість.
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Постановка проблеми. Інститут страхування 
фінансових ризиків у структурі економічних інсти-
тутів займає одне з головних місць та виступає 
важливим вектором розвитку соціально-економіч-
ної політики держави. Нестабільність грошового та 
валютного ринків України протягом останнього року 
та реалізація політичних ризиків спонукають нау-
ковців та суб’єктів підприємницької діяльності до 
більш глибокого вивчення поняття та теорії ризику, 
особливо фінансового ризику. Незважаючи на високу 
актуальність дослідження сутності фінансових ризи-
ків, досі не існує загальноприйнятого визначення, 
які саме ризики є фінансовими. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемам вивчення сутності фінансових ризиків та їх 

страхуванню приділяється увага вітчизняних та зару-
біжних науковців. Сутність фінансових ризиків та осо-
бливості їх страхування вивчають М.С. Клапків [4],  
О.В. Козьменко [2], О.В. Кузьменко, І.А. Бланк, 
С.С. Осадець, В.Г. Бабенко, І.Б. Олексів та ін. Осо-
бливості страхування фінансових ризиків порівняно з 
іншими видами страхування досліджують М.С. Клап-
ків [4], А.А. Кизим, В. Шепілова, Л. Хорін [11].

Мета статті полягає у вивченні питань визна-
чення поняття «фінансові ризики», визначенні зако-
номірностей їх існування та можливостей нівелю-
вання за допомогою страхування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В існу-
ючих умовах функціонування вітчизняної економіки 
суб’єкти підприємництва в процесі реалізації власної 
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діяльності повинні більше уваги приділяти контр-
олю та управлінню економічними ризиками, важли-
вою складовою частиною яких є фінансові ризики. 
Фінансові ризики у системі ризиків займають значне 
місце, саме тому особливої уваги потребує детальне 
вивчення сутності фінансових ризиків, необхідних 
умов їх існування та особливості страхування. 

Фінансовий ризик завжди є результатом фінансо-
вих відносин та фінансових операцій незалежно від 
середовища, де виникає ризик, саме тому більшість 
дослідників сутність фінансових ризиків виводять з 
їх фінансової першооснови як невизначеність резуль-
тату операції з фінансовими ресурсами або як неви-
значеність результату прийняття фінансових рішень. 
Характер прояву фінансових ризиків залежить від 
особливостей проведення тієї чи іншої фінансової 
діяльності, оскільки кожен вид діяльності може 
генерувати властиві лише йому види фінансових 
ризиків [1]. 

Існує велика різноманітність підходів до визна-
чення поняття «фінансовий ризик», що пояснюється 
складністю визначення сфер фінансової діяльності. 
Спільною рисою фінансових ризиків, що проявля-
ються в різних сегментах фінансового ринку, є те, 
що вони призводять до втрати майбутньої користі 
і не загрожують фінансовому «статус-кво» підпри-
ємця, тобто фінансовий ризик розглядається як вто-
ринний. 

Якщо проаналізувати існуючі підходи до визна-
чення поняття фінансового ризику сучасними нау-
ковцями, то можна виділити три основних. Згідно з 
першим підходом, фінансовий ризик визначається як 
подія, що є невизначеною та такою, що в разі свого 
настання здійснює або негативний, або позитивний 
вплив на фінансову діяльність. Інша група дослідни-
ків розглядає поняття фінансового ризику як діяль-
ність, що здійснює певний суб’єкт, у розрахунку на 
позитивний результат. Третій підхід має найбільш 
чисельну групу послідовників. Згідно з даним під-
ходом, фінансовий ризик розглядається як імовір-
ність помилки або успіху того чи іншого вибору в 
ситуації, що має декілька альтернатив. Відповідно 
до думки прихильників даного підходу, фінансовий 
ризик може бути представлений як імовірність збит-
ків, що пов’язані із володінням фінансових активів, 
а також із розбіжністю активів та пасивів фінансо-
вих інститутів.

Основним критерієм розподілу поглядів науков-
ців, що займаються вивченням поняття фінансо-
вого ризику, є те, що як результат реалізації ризику 
вони виділяють збиток, упущену вигоду чи дохід. 
Виділення такого можливого результату ризику, як 
дохід, пов’язано з тим, що поняття ризику розгляда-
ється не лише як можливість настання негативних 
подій, але й як можливість отримання позитивного 
впливу події на дійсність (шанс).

Дослідження сутності фінансового ризику не 
може бути повним без розгляду системи фінансового 
ризику, що включає в себе необхідні умови його існу-
вання та характерні особливості фінансових ризиків 
(їх природу).

Фінансовий ризик не може існувати без реалізації 
низки умов. Розглянемо необхідні умови його існу-
вання:

– особа, що приймає рішення – одне і теж рішення 
може різними людьми характеризуватися різним 
рівнем ризику;

– необхідність прийняття рішення, що пов’язане 
з реалізацією фінансової діяльності, характеризу-
ється природною невизначеністю;

– ризик перетікає в часі, при цьому він може бути 
як обмеженим (під час кредитування), так і необме-
женим (під час інвестування у цінні папери);

– ризик передбачає наявність певного результату 
діяльності, який може бути позитивним, негативним 
або нульовим. 

Розглянемо ознаки фінансових ризиків. Вони 
являють собою основні моменти, що характеризують 
загальне в природі фінансових ризиків та необхідні 
для розуміння їх взаємозв’язків [7]. Ознаки фінансо-
вих ризиків є такими:

1. Фінансового ризику не можливо уникнути. 
Дане положення ґрунтується на базовому для фінан-
сової теорії взаємозв’язку «ризик –доходність». Від-
повідно до даної концепції, відсутність ризику при-
зводить до реалізації формули no risk – no money, 
тобто елімінування фінансових ризиків можливо 
лише разом із відмовою від доходу по фінансовим 
операціям.

2. Фінансовий ризик вимірюється відповідною 
ймовірністю.

3. Виникнення фінансових ризиків генерується 
фінансовими інститутами в процесі трансформації 
ними активів як фінансових посередників.

4. Усі існуючі форми та способи хеджування 
фінансових ризиків являють собою лише трансфор-
мацію одного виду ризику в інший та/або диверсифі-
кацію ризиків між значною кількістю учасників.

Розглянемо специфіку страхування фінансо-
вих ризиків порівняно з іншими видами страху-
вання. Одним із видів зниження фінансового ризику 
для суб’єктів економіки є його страхування. При-
чому саме страхування є найбільш дієвим способом 
зменшення фінансового ризику та його негативних 
наслідків. В умовах сучасної економічної та політич-
ної нестабільності страхування фінансових ризиків 
може забезпечити сталість економічних результатів 
суб’єктів економіки та стимулювати його подальший 
економічний розвиток. 

Страхування фінансових ризиків – це страху-
вання, що передбачає обов’язки страховика по стра-
хових виплатах у розмірі повної або часткової ком-
пенсації втрат прибутків (додаткових витрат) особи, 
на користь якої укладений договір страхування, 
викликаних такими подіями, як: зупинка або скоро-
чення обсягу виробництва в результаті обумовлених у 
договорі подій; банкрутство; непередбачені витрати; 
невиконання (неналежне виконання) договірних 
зобов’язань контрагентом застрахованої особи, що є 
кредитором по угоді; понесені застрахованою особою 
судові витрати; інші події [8]. 

Страхування фінансових ризиків за своєю суттю 
відноситься до страхування відповідальності, але 
досить часто його умови включаються до страху-
вання майна. У разі віднесення страхування фінан-
сових ризиків до страхування майна страхувальник 
має можливість страхувати не лише збиток, нанесе-
ний майну, що страхується, але й неотриманий (очі-
куваний) прибуток. Найбільшого поширення серед 
видів страхування фінансових ризиків отримало 
страхування відповідальності суб’єкта економіки за 
невиконання зобов’язань перед своїми інвесторами 
або позичальниками.

Згідно з рис. 1 можна зробити висновок, що класи-
фікація видів майнового страхування та місце фінан-
сових ризиків в їх структурі, згідно із законодавством 
України, не відповідають природі фінансових ризиків. 
Така ситуація призводить до спотворення статистич-
ної бази даних щодо страхування фінансових ризиків 
та утрудненню їх інтерпретації (табл. 1).
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Останні роки страхування фінансових ризиків 
та страхування кредитів займають майже третину 
від обсягу майнового страхування, і збір премій за 
даними видами страхування в цілому зростає. Для 
страхування фінансових ризиків характерним є висо-
кий рівень невизначеності, тому страховики досить 
жорстко підходять до підбору страхувальників.  
У середньому із загальної кількості звернень потен-
ційних страхувальників до страхових компаній із 
метою застрахувати фінансові ризики позитивну від-
повідь отримують лише близько 20%. Це пов’язано 
з тим, що страхові компанії з метою забезпечення 
власної безпеки, проводять детальний аналіз фінансо-
вого стану потенційних страхувальників, їх кредитної 
історії та проектів, що підлягають страхуванню. 

Негативним для розвитку страхування фінансо-
вих ризиків в Україні є те, що даний вид страхування 
використовується для проведення «фінансових схем» 
із метою податкової оптимізації, переведення коштів 
у готівку. Унаслідок цього страхові компанії вста-
новлюють високий рівень франшизи (від 8 до 15% 
від страхової суми) та високі страхові тарифи (5–7% 
залежно від ризикованості та строку страхування) [9]. 

Незважаючи на те що страхування фінансових 
ризиків має значну питому вагу у структурі інших 
добровільних видів страхування, реальний обсяг 
ринку досить важко оцінити, тому що статистичні 
дані не дають адекватного уявлення про те, що відбу-
вається на даному ринку. Перепоною на шляху до роз-
витку та поширення страхування фінансових ризиків 
в Україні є невідповідність правового та теоретичного 
розуміння ризику та його класифікації (рис. 1). Якщо 
брати до уваги класифікації фінансового ризику, роз-
роблені сучасними науковцями та дослідниками у 
даній галузі, то кредитний ризик та інвестиційний 
ризик є складовими частинами фінансового ризику, а 
в класифікації, що надається у Законі України «Про 
страхування», фінансовий, кредитний та інвестицій-
ний ризики є окремими, непов’язаними між собою 
видами страхування [10].

Головною особливістю страхування фінансових 
ризиків є необхідність урахування страховиками 
генези фінансових ризиків. Оскільки більшість 
фінансових ризиків є результатом взаємовідносин 
між суб’єктами ризику (кредитори, позичальники), 
то вони виникають здебільшого через так званий 
людський фактор. Тобто на відміну від класичних 
ризиків (страхування від вогню, стихійного лиха, 
хвороби тощо) фінансові ризики характеризуються 
відсутністю природного стабілізатора рівня ризику у 
формі об’єктивно існуючих природних або суспіль-
них явищ, дія яких на параметри ризику не зале-
жить від впливу суб’єктів ризику.

Таким чином, відмінність між класичними і 
фінансовими ризиками може бути виражена так: 
розподіл імовірностей настання страхової події для 
класичних ризиків описується нормальним (гауссов-
ським) законом, тобто цей розподіл є одномодаль-
ним; для фінансових ризиків він наближається до 
рівномірного. Тобто з’являється можливість багато-
модальності, а також залежність від часу.

Відсутність природних стабілізаторів рівня поро-
джує вкрай небезпечну для страховиків властивість 
фінансового ризику – можливість зміни (як правило, 
зростання) рівня ризику після укладання договору 
страхування.

Означені властивості фінансових ризиків різко 
знижують цінність статистичних даних і роблять їх 
фактично непридатними для використання з метою 
забезпечення беззбитковості цього виду страхування. 
Іншими словами, сукупність страхових параметрів 
фінансових ризиків є суто індивідуальною для кож-
ного страхувальника, характеризуючи притаманні 
тільки йому особливості: вид діяльності, її обсяг, кон-
курентне середовище, кваліфікацію страхувальника, 
надійність партнерів тощо, і тому не може використо-
вуватися як аналог для інших страхувальників. 

Зокрема, тариф у разі страхування фінансового 
ризику повинен вважатися не мірою середнього рівня 
ризику (і тому бути приблизно однаковим для всіх 
страхувальників як у разі страхування класичних 
ризиків), а еквівалентом ринкової ціни за надання 
страхового захисту конкретному страхувальнику, 
тобто має бути індивідуальним. 

Серйозною проблемою у сфері страхування фінан-
сових ризиків є висока вартість їхнього аналізу. 
Через це принципова можливість страхування фінан-
сового ризику (на відміну від страхування інших 
видів ризику) ще не свідчить про його доцільність. 

Великі витрати, пов’язані з аналізом фінансо-
вих ризиків, обумовлюють межу вартості окремого 
ризику, за якою його страхування стає для страхової 
компанії економічно недоцільним. Зазвичай ця вар-
тість становить десятки тисяч доларів США. Тож у 

Таблиця 1 
Динаміка розвитку ринку страхування фінансових ризиків та страхування кредитів за 2009–2015 рр.

Показник Рік 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Валові страхові премії за майновим страхуван-
ням, млн. грн.

14769,8 16607,5 14388,3 12253,6 16961,3 15960,6 17111,3

– валові премії за страхуванням фінансових 
ризиків, млн. грн.

2488,4 2894,3 2856,5 2263 3857,6 4339,9 3598,6

– валові премії за страхуванням кредитів, 
млн. грн. 

1696,8 500,3 469,6 518,3 1026 684,7 348,7

Питома вага валових премій за страхуванням 
фінансових ризиків у валових преміях за майно-
вим страхуванням, %

16,85 17,43 19,85 18,47 22,74 27,19 21,03

Питома вага валових премій за страхуванням 
фінансових ризиків та кредитів у валових пре-
міях за майновим страхуванням, %

28,34 20,44 23,12 22,70 28,79 31,48 23,07

а) класифікація згідно з природою 
фінансового ризику

б) класифікація згідно із законодавством 
України

 

Майнове страхування

Страхування фінансових ризиків

Страхування кредитів

Майнове страхування

Страхування фінансових ризиків

Страхування кредитів

Рис. 1. Порівняння підходів до місця фінансових 
ризиків у структурі майнових згідно з природою 
фінансових ризиків та законодавства України



153ауковий вісник Херсонського державного університетуН
сфері страхування фінансових ризиків ризик страхо-
вої компанії, як правило, виявляється досить висо-
ким. Цим пояснюються певні особливості техноло-
гії прийняття рішення про страхування фінансових 
ризиків, яка істотно відрізняється від технологій 
класичних видів страхування.

Як відомо, процедура страхування класичних 
ризиків настільки формалізована (стандартизовані 
поліси, договори, тарифи тощо), що майже ніколи 
не виникає потреби у проміжній участі в ній із боку 
вищого керівництва страхової компанії. У сфері 
страхування фінансових ризиків, навпаки, всі прин-
ципові рішення щодо кожного ризику приймаються 
винятково вищим керівництвом компанії.

Зазначені вище особливості фінансових ризиків 
не є принциповою перешкодою для їхнього беззбит-
кового страхування. Щоб цього досягти, необхідно:

– величину тарифу обирати за домовленістю зі 
страхувальником у діапазоні, нижнє значення якого 
обмежене ринковою кон’юнктурою, а верхнє – мір-
куванням оптимуму, адже надмірно високий тариф 
може перетворитися на непосильний фінансовий 
тягар для страхувальника і призвести до збільшення 
ризику;

– використовувати певний комплекс заходів, 
спрямованих на зниження ризику до рівня, який, на 
думку страховика, є допустимим. 

Висновки. Таким чином, страхування фінансових 
ризиків має суттєві відмінності від страхування кла-
сичних ризиків. Страхові компанії під час впрова-
дження страхування фінансових ризиків на ринку 
України повинні враховувати суть та особливості 
даного виду страхування, підготувати відповідне 
методичне та кадрове забезпечення. Врахування та 
впровадження пропонованих заходів дасть змогу 

страховим компаніям розвивати даний вид страху-
вання в Україні та зробити його більш прибутковим.
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Постановка проблеми. Сучасний трансформацій-
ний стан національної економіки характеризується 
посиленням соціально-економічних та політичних 
диспропорцій, що мають дестабілізуючий вплив на 
суспільство, з помітними негативними змінами у 
рівні та якості життя населення, що сприяє нарос-
танню міжрегіональних суперечностей та унемож-
ливленню процесів відтворення робочої сили.

У сучасних кризових умовах економіки України 
гостро стоїть потреба забезпечення розвитку та зрос-
тання добробуту громадян, тому необхідним є пошук 
шляхів формування всеохоплюючої та універсальної 
системи соціального страхування та захисту мате-
ринства в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний 
внесок у дослідження зазначеної проблеми зробили 
зарубіжні вчені Кайлова О.В. [4], Савельєва Ю.А. [6],  
Мокрецов С.Є., Левин М.І., Шилова Н.В., Карабчук Т.,  
Нагерняк М., Арженовский С., Артамонова Д. Проте 
залишаєтся багато невизначених питань саме щодо 
соціального страхування та захисту материнства в 
Україні.

Мета статті полягає в окресленні можливих схем 
формування фінансового механізму соціального стра-
хування та захисту материнства в Україні, форму-
вання та організації фінансових відносин для належ-
ного матеріального забезпечення жінок у період 
вагітності та пологів та відтворення їх робочої сили в 
післяпологовому періоді.

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Особливої уваги заслуговує процес відтворення жіно-
чої робочої сили, у зв’язку з цим підвищується увага 
до державної форми регулювання відтворення робо-
чої сили, а саме до соціальної політики держави 
та системи соціального захисту, адже Україна кон-

ституційно проголосила себе соціальною державою, 
тому, з огляду соціальної політики, соціальне стра-
хування, є складовою частиною соціального захисту 
населення, що дає змогу зберегти відповідні стан-
дарти рівня та якості життя людини за настання 
соціального ризику [1].

Поняття «соціальний захист материнства» та «від-
творення жіночої робочої сили» рідко згадується в нау-
кових працях, а в законодавчій базі досі немає трак-
тувань. Соціальний захист материнства працюючих 
громадян можна розглядати як сукупність фінансових 
відносин, що виникають під час відшкодування втра-
ченого внаслідок вагітності, пологів та післяпологового 
періоду трудового доходу за рахунок добровільної та 
обов’язкової (державної) форм соціального захисту.

Виконання жінкою репродуктивної функції 
зумовлює виникнення низки супутніх ризиків:

– зменшення сукупного сімейного доходу або його 
втрата;

– витрати, що зумовлені необхідністю обстеження 
в спеціалізованих медичних закладах;

– витрати, що виникають через ускладнення під 
час вагітності та після пологів;

– додаткові витрати, що пов’язані із народжен-
ням дитини.

Отже, репродуктивний період жінки характери-
зується виникненням різного роду ризиків, у тому 
числі  соціального ризику та його прояву, оскільки 
вагітність та пологи супроводжуються, з одного боку, 
загрозою та патологією в період вагітності, пологів, 
післяпологовому періоді, а також загрозою мате-
ринської та дитячої смертності, з іншого – втратою 
або зниженням сукупного сімейного доходу; додат-
ковими витратами, пов’язаними з народженням 
дитини, витратами на лікування та обстеження. 
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Частково витрати, які виникають після наро-

дження дитини, компенсуються одноразовою допо-
могою при народженні дитини, проте, з огляду на 
відсутність в Україні загальнообов’язкового медич-
ного страхування, доцільно створити всеохоплюючу 
систему соціального страхування та захисту мате-
ринства.

Слід зазначити, що матеріальною і правовою 
гарантією охорони материнства та дитинства є допо-
мога по вагітності та пологах. У Міжнародному пакті 
про економічні та культурні права (стаття 10) зазна-
чено, що «особлива охорона повинна надаватися 
матерям до і після пологів». Протягом цього періоду 
працюючим матерям повинна надаватись оплачувана 
відпустка або відпустка з достатньою соціальною 
допомогою [2]. У  Конституції України зазначено, 
що саме сім’я, дитинство, материнство і батьківство 
охороняються державою.

Згідно із цим міжнародним актом і чинною Кон-
ституцією право жінок у період вагітності та поло-
гів на державне соціальне страхування закріплено в 
Законі України «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втра-
тою працездатності та витратами, зумовленими похо-
ванням» [3]. Однак конституційне та законодавче 
проголошення захисту та підтримки ще не озна-
чає їх ефективного здійснення, оскільки потрібним 
є дієвий, реально функціонуючий механізм такого 
захисту.

Держава визнає необхідність охорони здоров’я 
жінок у період вагітності та пологів із подальшим 
відтворенням їх робочої сили. Для цього вагітним 
жінкам надається спеціально оплачувана відпустка, 
мета якої – відшкодування втраченого заробітку.

Соціальний захист материнства працюючих гро-
мадян виконує функції:

– демографічну (через механізм надання допомог, 
програм, сертифікатів стимулюється народжуваність 
і виявляється вплив на демографічний процес);

– економічну (через надання допомог, фінансу-
вання програм відбувається вирівнювання доходів 
громадян у період материнства, компенсація втраче-
ного доходу в результаті настання ризику – втрати 
трудового доходу. Крім того, за добровільної форми 
захисту громадяни стають учасниками економіч-
них відносин під час відкриття банківських вкладів, 
купуючи страхові продукти і отримуючи виплати з 
цільового фонду організації;

– соціальну (необхідність громадянам відновити 
фізичні, професійні, психологічні якості).

У країнах Європейського Співтовариства  від-
пустка по вагітності та пологах надається на термін 
від 84 до 196 календарних днів. До прикладу, в Італії –  
151 день, у Данії – 196, у Великобританії – 126, у  
Князівстві Люксембург і Франції – 112, у Португалії –  
90, в Ірландії – 84, у Греції – 105 та ФРН – 92–126 
днів [4].

У СРСР із 1963 р. тривалість післяпологової від-
пустки залежала від характеру пологів. Питання про 
тривалість цієї відпустки входило до компетенції 
медичних працівників і регламентувалось Інструк-
цією про порядок надання відпустки при патоло-
гічних пологах, затвердженою Міністерством охо-
рони здоров’я СРСР. У Росії надається оплачувана 
декретна відпустка в разі викидня, що настав після 
закінчення 196 днів вагітності, на загальних підста-
вах, як і в разі нормальних пологів. 

Отже, в Україні законодавчо закріплене право 
жінок на оплачувану відпустку по вагітності та поло-
гах належної тривалості. Відпустка аналогічної три-

валості надається у Великобританії і ФРН, лише в 
Італії та Данії жінкам надають більш тривалу від-
пустку.

На нашу думку, враховуючи належність окремих 
територій України до зон радіоактивного забруд-
нення внаслідок Чорнобильської катастрофи, слід 
визначити тривалість декретної відпустки жінкам, 
які проживають на цих територіях, залежно від кате-
горії радіоактивного забруднення. З кожним роком у 
цих зонах збільшується кількість дітей із різними 
патологіями, набутими в період внутрішньоутроб-
ного розвитку. Фінансовий аспект цієї проблеми 
пов’язаний із виникненням додаткових витрат, 
що зумовлені необхідністю медичних обстежень та 
більш тривалим періодом відтворення робочої сили 
у післяпологовому періоді. Слід встановити залеж-
ність тривалості відпустки по вагітності та пологах 
від стану радіаційної ситуації конкретної місцевості.

Враховуючи вищевикладене, слід зазначити, що 
в Україні відсутня практика фінансування загрози в 
період вагітності жінки та догляду нею за дитиною, 
що пов’язано з необхідністю додаткових витрат на 
профілактичний огляд чи лікування.

Зниження сукупного сімейного доходу у зв’язку 
з тимчасовою непрацездатністю, пов’язаною з наро-
дженням дитини, поглиблює вплив соціального 
ризику, при цьому одноразову допомогу при наро-
дженні дитини не враховуємо, з огляду на її цільо-
вий характер.

Деякі дослідники відстоюють думку про необхід-
ність створення окремого Фонду соціального захисту 
материнства задля максимального відтворення 
жіночої робочої сили, однак за сучасної соціально-
економічної кризи в Україні така можливість від-
сутня через додаткові адміністративно-управлінські 
витрати. Враховуючи уніфіковану структуру функ-
ціонування цільових позабюджетних соціальних 
фондів в Україні, управління Фондом соціального 
страхування та захисту материнства, джерела його 
надходжень та напрями використання відображено 
на рис. 1.

 Основними завданнями такої політики є:
– підвищення соціального статусу сім’ї з кіль-

кома дітьми, посилення потреби в дітях, формування 
орієнтації на народження не менше двох-трьох дітей;

– створення сприятливих умов для народження і 
виховання кількох дітей;

– збереження (у тому числі завдяки підвищенню 
культури регулювання дітонародження) репродук-
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Рис. 1. Схема функціонування Фонду соціального 
страхування та захисту материнства в Україні 

Джерело: авторська розробка.
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тивного здоров’я, що забезпечує можливість мати 
бажане число дітей.

Політика, націлена на збільшення народжуваності, 
повинна бути комплексною й орієнтованою на усу-
нення причин, що визначають її вкрай низький рівень.

Проте існує інша думка, що доцільнішим є 
запровадження інституту соціального страхування 
та захисту материнства в Україні задля створення 
всеохоплюючої та універсальної системи соціаль-
ного захисту жінок у зазначені періоди, мінімізації 
впливу соціального ризику та його форм.

Ураховуючи принцип солідарності та субсиду-
вання формування і використання фінансових ресур-
сів, уважаємо доцільним формування інституту соці-
ального страхування та захисту материнства на базі 
Фонду соціального страхування в межах реформова-
ної структури.

Діяльність відділу соціального страхування мате-
ринства та експертизи тимчасової непрацездатності 
та якості медичних послуг, зокрема сектору соціаль-
ного страхування материнства (створений за рахунок 
реорганізації сектору надання матеріального забезпе-
чення), передбачатиме такий комплекс функцій:

– виплату допомоги у зв’язку з вагітністю та 
пологами;

– виплату одноразової допомоги при народженні 
дитини (до моменту реалізації програм «Сімейний 
капітал» та «Обов’язкове соціальне страхування на 
період вагітності та пологів»).

Основні цілі інституту соціального страхування 
та захисту материнства відображено на рис. 2.

Фінансовий механізм соціального страхування у 
зв’язку з материнством передбачає детальний аналіз 
формування та використання фінансових ресурсів, 
що будуть спрямовані на соціальний захист материн-
ства в Україні. Обґрунтуємо можливі додаткові дже-
рела формування фінансових ресурсів:

•	 страхові	 внески	 страхувальників-роботодавців	
і застрахованих осіб;

•	 частина	податку	на	доходи	фізичних	осіб;
•	 благодійні	 внески	підприємств,	установ,	 орга-

нізацій та фізичних осіб; 
•	 асигнування	з	державного	бюджету	України;	
•	 інші	 надходження,	 не	 заборонені	 законодав-

ством України.
Страхові внески страхувальників роботодавців 

і застрахованих осіб. Передбачається віднести до 
складу платників страхових внесків:

•	 юридичних	(підприємства,	установи,	організа-
ції) та фізичних осіб, які в межах трудових відносин 
використовують працю фізичних осіб;

•	 осіб,	які	працюють	на	умовах	трудового	дого-
вору (контракту) на підприємствах, в установах, 
організаціях незалежно від форм власності та госпо-
дарювання або у фізичних осіб; 

•	 членів	 колективних	 підприємств,	 сільськогос-
подарських та інших виробничих кооперативів;

•	 осіб,	 які	 забезпечують	 себе	 роботою	 самостійно	
(осіб, які займаються підприємницькою, адвокатською, 
нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов’язаною 
з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності).

Об’єктом нарахування страхових внесків пропо-
нуємо встановити:

– суму нарахованої основної та додаткової заро-
бітної плати, інші виплати заохочувального та ком-
пенсаційного характеру, у тому числі в натуральній 
формі, що визначаються відповідно до Закону Укра-
їни «Про оплату праці» [5];

– суми винагороди за умовами виконання робіт 
(надання послуг) цивільно-правових договорів;

– сума допомоги або компенсація відповідно до 
чинного законодавства України.

Тариф у частині сплати страхових внесків до 
Фонду материнства пропонуємо визначити в розмірі 
2% від бази для нарахування страхових внесків у 
частині збільшення єдиного соціального внеску. 

Контролюючі функції в частині правильності 
обчислення, повноти і своєчасності сплати страхо-
вих внесків передати Пенсійному фонду України (за 
нинішніх умов – Державній фіскальній службі Укра-
їни), який здійснював акумуляцію єдиного соціаль-
ного внеску з подальшим перерахуванням його до 
Фондів соціального страхування.

Частина податку на доходи фізичних осіб. 
Одним із джерел додаткових надходжень коштів 
до бюджету є збільшення ставки податку на доходи 
фізичних осіб, які не виховують дітей. Це пов’язано 
насамперед із перерозподілом частини фінансового 
навантаження з осіб, які не мають дітей, до сімей, 
сукупний доход яких зменшується у зв’язку з наро-
дженням та вихованням дитини, адже, як свідчать 
статистичні дані, кожна нова дитина в сім’ї посуває 
її на 15–20% до межі бідності [6].

Схожий механізм додаткового акумулювання 
фінансових ресурсів був використаний у СРСР у 
1941–1982 рр. шляхом уведення податку на холос-
тяків. Деякі науковці вважають можливим окрім 
страхових внесків роботодавців-страхувальників 
та застрахованих осіб визначення джерелом надхо-
джень Фонду ССзТВП податку на бездітність.

Отже, визначення підвищеної ставки податку на 
доходи фізичних осіб, які не мають дітей чи навпаки, –  
визначення пільг для сімей із дітьми, сприятиме під-
вищенню рівня матеріального захисту насамперед 
матерів у період вагітності, пологів та післяполого-
вому періоді.

Асигнування з державного бюджету України.  
За рахунок коштів державного бюджету України на цей 
час виплачуються: одноразова допомога при народженні 
дитини, допомога по догляду за дитиною до досягнення 
нею трирічного віку, допомога одиноким матерям. 

Відсутність контролю  цільового використання 
одноразової допомоги при народженні дитини потре-
бує її модифікації в частині:

– сплати основної суми при народженні дитини;
– направлення частини допомоги на формування 

програм збереження та примноження сімейного 
капіталу.
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Усунення дискримінації щодо накопичення пенсійних внесків

Забезпечення досягнутого матеріального достатку сім’ї

Мінімізація додаткових витрат, пов’язаних із народженням 
дитини

Забезпечення належного рівня медичного обслуговування 
вагітної жінки

Мінімізація рівня смертності вагітних жінок та новонароджених 
дітей

Забезпечення можливості поліпшення житлових умов сім’ї 

Рис.  2. Основні цілі формування  
інституту соціального страхування  
та захисту материнства в Україні 

 Джерело: запропоновано автором.
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Не зменшуючи законних інтересів сімей із дітьми, 

яким, згідно з чинним законодавством, передбачена 
одноразова допомога при народженні дитини, ми 
пропонуємо за прикладом «материнського капіталу» 
ввести програму «Сімейний капітал» в України. 
Серед інших джерел формування інституту материн-
ства передбачається наявність благодійних внесків та 
інших надходжень, не заборонених законодавством.

У контексті використання фінансових ресурсів 
соціального страхування з тимчасової втрати працез-
датності варто звернути увагу на необхідність пере-
дачі функцій у частині виплати допомоги у зв’язку 
з вагітністю та пологами відділу соціального страху-
вання материнства та експертизи тимчасової непра-
цездатності та якості медичних послуг (реформований 
сектор матеріального забезпечення), що сприятиме 
наближенню послуг до їх безпосереднього споживача.

Особливої уваги потребують нові форми соці-
ального захисту жінок у період вагітності, пологів 
та післяпологовому періоді, що забезпечить Сектор 
соціального страхування материнства відділу соці-
ального страхування материнства та експертизи тим-
часової непрацездатності та якості медичних послуг.

Висновки. Створення всеохоплюючої системи 
захисту материнства передбачає певні функціональні 
зміни в організації фінансових відносин основних її 
суб’єктів та потребу в упровадженні новацій у час-

тині підвищення рівня життя сімей із дітьми. Такими 
новаціями, на нашу думку, можуть стати програма 
медичного страхування жінок у період вагітності та 
пологів і програма «Сімейний капітал».
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ОСОБЛИВОСТІ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ  
ТА ПРОЦЕДУРИ ЇХ ОБЛІКУ

У статті розглянуто сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку ринку лізингових послуг в Україні. Досліджено роль 
банків під час формування лізингової угоди, розглянуто облікові процедури лізингових операцій банків, установлено перспективи 
подальшого розвитку лізингу за участі банків.

Ключові слова: лізинг, ринок лізингових послуг, облікові процедури, лізингові відносини, банківська система.

Джулий Л.В., Демчук Ю.А. ОСОБЕННОСТИ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ И ПРОЦЕДУРЫ ИХ 
УЧЕТА

В статье рассмотрены современное состояние, проблемы и перспективы развития рынка лизинговых услуг в Украине. Ис-
следована роль банков при формировании лизинговой сделки, рассмотрены учетные процедуры лизинговых операций банков, 
установлены перспективы дальнейшего развития лизинга при участии банков.

Ключевые слова: лизинг, рынок лизинговых услуг, учетные процедуры, лизинговые отношения, банковская система.

Juliy L.V., Demchuk Y.A. FEATURES LEASING TRANSACTIONS IN THE BANKING SYSTEM AND ITS ACCOUNTING 
PROCEDURES

In the article the modern condition, problems and prospects of development of the leasing market in Ukraine. The role of banks in 
the formation of the leasing agreement, considered accounting procedures for leasing transactions of banks established development 
prospects of leasing the participation of banks.

Keywords: leasing, leasing market, accounting procedures, leasing relations, banking system.

Постановка проблеми. У світовій економіці 
лізинг займає друге місце за обсягами інвестицій 
після банківського кредитування. Як фінансова 
послуга, лізинг сьогодні виступає одним із факторів 
зростання конкурентоспроможності вітчизняних під-

приємств, покращання якості послуг, підвищення 
ефективності виробництва і, як наслідок, зміцнення 
позицій на вітчизняному та світовому ринках. Окрім 
того, зростання значення ринку лізингових послуг в 
Україні обумовлене тим, що лізинг є альтернативою 
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банківському кредитуванню та дієвим інструментом 
процесу ефективного оновлення основних засобів і 
технологій підприємств усіх напрямів економічної 
діяльності. Ринок лізингових послуг в Україні поки 
що перебуває в процесі формування, що визнача-
ється рівнем економічного розвитку, станом ринко-
вої інфраструктури, характером державної політики, 
національними, правовими та іншими чинниками. 
Для визначення шляхів активізації лізингових опе-
рацій великого значення набуває облікова система, 
оскільки облікова інформація дає змогу визначити 
переваги та недоліки лізингу порівняно з іншими 
видами фінансування, а також дослідити переду-
мови, проблеми та перспективи розвитку ринку 
лізингових послуг в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Висвітленню окремих аспектів дослідження ролі бан-
ків у розвитку лізингу в Україні було присвячено низку 
праць вітчизняних та зарубіжних учених. Серед них –  
Н.Л. Безклубна, Н.Н. Внукова, К.В. Кабаніхіна, 
О.Г. Луб’яницький, Н.П. Логвинова, Б.Л. Луців, 
В.І. Міщенко, О.В. Ольховиков, С.І. Румянцева, 
Н.Г. Слав’янська. Однак подальший розвиток ринку 
банківських послуг викликає необхідність дослі-
дження лізингових операцій як альтернативних спо-
собів технічного оновлення різних суб’єктів госпо-
дарювання, важливого джерела доходів банківських 
установ та особливостей їх відображення в обліковій 
системі банку для можливості отримання достовір-
ної інформації й обґрунтованого прийняття управ-
лінських рішень.

Мета статті полягає в аналізі лізингових послуг 
у банківській системі та процедур їх відображення 
в обліку.

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про фінансовий 
лізинг», фінансовий лізинг – це вид цивільно-право-
вих відносин, що виникають із договору фінансового 
лізингу [1]. За договором фінансового лізингу лізин-
годавець зобов'язується набути у власність річ у про-
давця (постачальника) відповідно до встановлених 
лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати 
її в користування лізингоодержувачу на визначений 
строк (не менше одного року) за встановлену плату 
(лізингові платежі). Згідно зі ст. 47 Закону України 
«Про банки і банківську діяльність», лізинг є однією 

з банківських операцій, яку банки мають право здій-
снювати на підставі банківської ліцензії Національ-
ного банку України [2].

Світова практика виділяє дві моделі розвитку 
лізингового бізнесу: європейську та американську [3].  
Європейська модель передбачає створення великих 
вузькоспеціалізованих компаній, які, як правило, 
були створені великими банками і згодом можуть від 
них відмежовуватися. В американській моделі ком-
панії утворюються приватними підприємцями без 
участі банків. Вітчизняний ринок лізингу розвива-
ється за європейською моделлю, адже більша його 
частина (близько 80%) контролюється комерцій-
ними банками.

Для банківських установ надання лізингових 
послуг – доволі безпечна операція, адже вона базу-
ється на принципах цільового використання кре-
диту та його забезпечення ліквідною заставою. Під 
час здійснення лізингових операцій банківські уста-
нови отримують переваги і недоліки, зазначені в 
таблиці 1.

В українських банках також викликає певні труд-
нощі організація лізингового процесу, що, з одного 
боку, спричинено відсутністю або недосконалістю 
чітких методик із проведення лізингових операцій 
та недосконалістю законодавства, а з іншого – лізинг 
є комплексом послуг із фінансування та подальшого 
обслуговування об’єкта лізингу, що передбачає вклю-
чення до лізингового процесу певної кількості учас-
ників. Незважаючи на те, що всі витрати, пов’язані з 
укладенням лізингового договору, несе лізингоодер-
жувач, складність процедури виступає стримуючим 
фактором для більшості банків України.

Відчувається також гостра нестача висококвалі-
фікованих кадрів, що спеціалізуються на лізингу, 
зокрема банківському. Майнові ризики напряму 
пов’язані з об’єктом лізингу. Банк, виступаючи влас-
ником об’єкта лізингу протягом усього строку дії 
лізингового договору, все ж має ризик втрати, непо-
вернення, морального старіння та відсутності мож-
ливості реалізації лізингового об’єкта. Однак дані 
майнові ризики легко мінімізувати шляхом страху-
вання, а також більш ретельним відбором лізингових 
проектів. Наприклад, досить перспективним для бан-
ківського сектору України може стати лізинг тран-
спортних засобів, що мають сталий попит, високу 

Таблиця 1 
Характеристика переваг та недоліків лізингу [3; 4]

Переваги Недоліки

Розширення кола банківських операцій, ріст числа клієнтів і, відповідно, 
збільшення одержуваних доходів.

Складна організація лізингової угоди 
через значну кількість учасників.

Зниження ризику втрат від неплатоспроможності клієнтів. Під час здійснення 
лізингових операцій банк залишається власником майна, переданого в оренду, 
отже, під час порушення умов договору він може зажадати повернення пере-
даного в оренду майна. Дана обставина забезпечує можливість проведення 
лізингових операцій із клієнтами, чиє фінансове положення викликає сумнів, 
наприклад із кооперативами, малими підприємствами.

Можуть бути вищі адміністративні 
витрати, тому вважають, що ціна 
лізингу може бути нижчою або дорів-
нювати ціні позики тільки за наяв-
ності певних податкових пільг.

Лізингодавець (банк чи лізингова компанія) має право нараховувати на майно, 
передане йому в оренду, амортизаційні відрахування, що не обкладаються 
податком, і можуть служити джерелом коштів для закупівлі нового майна.

Науково-технічний прогрес робить 
об'єкт лізингу застарілим, під час 
фінансового лізингу орендні платежі 
не припиняють до завершення угоди.

Величина орендної плати за надання майна в рамках лізингу може бути 
вищою, ніж процентна ставка по довгострокових кредитах, виданих на той же 
термін. Дане положення оправдовує надання клієнту крім позички реального 
її наповнення у вигляді машин і устаткування, а також іншого майна, що є 
особливо необхідним в умовах існуючого в Україні дефіциту практично на всі 
види промислового устаткування.

Вартість лізингу є вищою, ніж 
позики, оскільки ризики зносу устат-
кування лягають на лізингодавця.

Під час здійснення лізингових операцій банк зараховує на свій рахунок 
орендну плату на визначену дату, що набагато спрощує нарахування й облік 
відсотків за кредитами у процесі довгострокового кредитування.

–
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ліквідність, а також наявність добре розвиненого 
вторинного ринку збуту.

Існують різноманітні варіанти банківської участі 
в лізингу. Найпоширенішими їх видами є пряма 
і непряма участь. Залежно від ступеня активності 
банку в лізинговій угоді та форми банківського лізин-
гового продукту пропонується поділ банківських 
лізингових операцій на універсальні, клієнтоорієнто-
вані та ініційовані лізингоодержувачем або лізинго-
вою компанією. Раціональна модель організації бан-
ківського лізингу передбачає використання схеми 
партнерства з обмеженою відповідальністю, в якій 
комерційний банк зосереджується на функції «страте-
гічного партнера». Із теоретичних позицій зміст бан-
ківської лізингової діяльності найбільш повно може 
бути розкрито через аналіз взаємопов’язаних катего-
рій банківського лізингового продукту і банківської 
лізингової технології. Визначення банківського лізин-
гового продукту відбувається за допомогою виділення 
чотирьох його «зрізів». На першому «зрізі» дослі-
джуються особливості ринку банківських лізингових 
продуктів і характер конкуренції на ньому. Другий 
«зріз» характеризується комплексом банківських 
операцій і послуг, через які здійснюється банківська 
лізингова діяльність і досягається задоволення потреб 
клієнта. На третьому «зрізі» відбувається інжиніринг 
банківського лізингового продукту – розробка моделі 
продукту за допомогою особливого набору методів і 
прийомів. Четвертий «зріз» присвячений оцінці ефек-
тивності розробленого банківського лізингового про-
дукту. Банківська лізингова технологія – модель 
проведення банківських операцій, деталізована до 
сукупності методик, що регламентують дії служб 
банку та окремих виконавців [5].

В операціях із фінансового лізингу банк може 
виступати і як лізингодавець (кредитор), і як лізин-
гоодержувач (позичальник).

Операції банків із надання необоротних акти-
вів у фінансовий лізинг (оренду) класифікують як 
кредитні та обліковують на відповідних рахунках 
Плану рахунків бухгалтерського обліку банків Укра-
їни: 1520 «Фінансовий лізинг (оренда), що наданий 
іншим банкам»; 2071 «Фінансовий лізинг (оренда), 
що наданий суб'єктам господарювання». Рахунки 
призначені для обліку заборгованості за фінансо-
вим лізингом. За дебетом рахунків проводять суми 
заборгованості за фінансовим лізингом, за кредитом 
рахунків проводять суми погашення заборгованості 
за фінансовим лізингом.

За формою операція фінансового лізингу (оренди) 
означає передання чи отримання основних засобів у 
користування. Придбані банком основні засоби, при-
значені для передавання в лізинг, банк-лізингодавець 
може або обліковувати на рахунках четвертого класу, 
де обліковуються інші основні засоби та нематері-
альні активи, які належать банкові, або не оприбут-
ковувати їх на баланс, а відразу передавати в лізинг 
(оренду):

– основні засоби, передані (отримані) у фінансо-
вий лізинг (оренду), обліковують за меншою із двох 
вартостей – теперішньою (з урахуванням ставки про-
цента, що прирощується) або ринковою;

– основні засоби, передані у фінансовий лізинг 
(оренду), обліковує банк-лізингодавець як виданий 
кредит;

– банк-лізингоодержувач відображує в балансі 
отримані у фінансовий лізинг (оренду) необоротні 
активи водночас як активи й як зобов'язання.

Наданий у фінансовий лізинг (оренду) об'єкт нео-
боротних активів у сумі мінімальних лізингових 

(орендних) платежів і негарантованої ліквідацій-
ної вартості лізингодавець відображає в бухгалтер-
ському обліку як кредит:

– Дт 1520 «Фінансовий лізинг (оренда), що 
наданий іншим банкам» (2071 «Фінансовий лізинг 
(оренда), що наданий суб'єктам господарської діяль-
ності»); Дт 4409 «Знос основних засобів», 7490 
«Негативний результат від вибуття нематеріальних 
активів та основних засобів»;

– Кт 4400 «Основні засоби» – на суму залишко-
вої вартості об'єкта фінансового лізингу (оренди).

Витрати, що пов'язані з оформленням договору 
про фінансовий лізинг (оренду), включають до вар-
тості кредиту під час первісного визнання та амор-
тизують протягом строку лізингу (оренди). У цьому 
разі в бухгалтерському обліку здійснюються прове-
дення:

– Дт 1525 «Неамортизована премія за креди-
тами, що надані іншим банкам» (2075 «Неамортизо-
вана премія за кредитами в інвестиційну діяльність, 
що надані СГ»);

– Кт «Рахунки грошових коштів, рахунки клієн-
тів».

Нарахування доходу та амортизацію витрат за 
операціями з фінансового лізингу (оренди) у бухгал-
терському обліку відображають записами:

– Дт 1528 «Нараховані доходи за кредитами, що 
надані іншим банкам» (2078 «Нараховані доходи 
за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані 
суб'єктам господарювання»); Кт 6018 «Процентні 
доходи за фінансовим лізингом (орендою), що 
наданий іншим банкам», 6028 «Процентні доходи 
за фінансовим лізингом (орендою), що наданий 
суб'єктам господарювання» – на суму нарахованого 
доходу.

– Дт 6028 «Процентні доходи за фінансовим 
лізингом (орендою), що наданий СГ»; Кт 1525 «Неа-
мортизована премія за кредитами, що надані іншим 
банкам», (2075 «Неамортизована премія за креди-
тами в інвестиційну діяльність, що надані СГ») – на 
суму амортизації премії.

Отримана лізингодавцем сума лізингового (оренд-
ного) платежу відображається в бухгалтерському 
обліку таким проведенням:

– Дт «Рахунки грошових коштів, поточні 
рахунки»;

– Кт 1528 «Нараховані доходи за кредитами, що 
надані іншим банкам» (2078 «Нараховані доходи 
за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані 
суб'єктам господарювання») – на суму отриманого 
доходу; Кт 1520 «Фінансовий лізинг (оренда), що 
наданий іншим банкам» (2071 «Фінансовий лізинг 
(оренда), що наданий суб'єктам господарської діяль-
ності») – на суму компенсації вартості об'єкта фінан-
сового лізингу (оренди).

Якщо за умовами договору об'єкт фінансового 
лізингу (оренди) повертається лізингодавцю, то в 
обліку лізингодавця на суму негарантованої ліквіда-
ційної вартості здійснюється таке проведення:

– Дт 4400 «Основні засоби»;
– Кт 1525 «Фінансовий лізинг (оренда), що 

наданий іншим банкам» (2071 «Фінансовий лізинг 
(оренда), що наданий суб'єктам господарської діяль-
ності») [6].

Практика використання лізингових операцій 
комерційними банками України виявила їх без-
сумнівні переваги для всіх його учасників. Стрімка 
динаміка розвитку лізингових відносин спону-
кала банки відокремлювати лізинг як банківську 
послугу та заснувати власні лізингові компанії. 
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Створення банком власної лізингової компанії вирі-
шує одну з найголовніших проблем, з якими сти-
каються лізингові компанії в процесі своєї діяль-
ності – пошук джерел фінансування для реалізації 
власних проектів [7]. Кредитуючи дочірню лізин-
гову компанію, банк може відкривати перед нею 
доступ до стабільного та довготермінового фінан-
сування, завдяки чому останні отримують значну 
конкурентну перевагу, а банк, своєю чергою, отри-
мує додаткове джерело прибутків та сприяє дивер-
сифікації ризиків і підвищенню ліквідності. Нині 
лізингові операції, довівши свою ефективність для 
лізингоотримувачів та прибутковість для лізинго-
давця, активно застосовуються в різних галузях 
вітчизняного господарства.

Український ринок лізингових послуг представ-
ляють такі лізингодавці: банки – резиденти Укра-
їни; лізингодавці – нерезиденти України (міжнарод-
ний лізинг); лізингові компанії – резиденти України. 
Зазначені вище переваги лізингу над традиційними 
формами кредитування мали би привабити до нього 
споживачів, особливо на тлі сучасного пожвавлення 
факторингових і появи колекторських послуг щодо 
проблемних позичальників банківських коштів [9].

Станом на 31.12.2015 р. до переліку юридичних 
осіб, які мають право надавати фінансові послуги та 
перебувають на обліку в Нацкомфінпослуг, внесено 
інформацію про 268 юридичних осіб – лізингодав-
ців та до Державного реєстру фінансових установ 
внесено інформацію про 362 фінансові компанії, що 
надають послуги фінансового лізингу.

Протягом 2015 р. фінансовими компаніями та 
юридичними особами, які не мають статусу фінан-
сових установ, але можуть згідно із законодавством 
надавати фінансові послуги, укладено 4119 договорів 
фінансового лізингу на суму 6261,6 млн. грн.

Станом на 31.12.2015 р. спостерігається тен-
денція зменшення частки довгострокових догово-
рів лізингу. Договори, термін дії яких більше п’яти 
років або дорівнює 10 рокам порівняно з аналогіч-
ною датою минулого року, зменшились на 80,9% 
(25310,2 млн. грн.), договори з терміном дії більше 
10 років зменшились на 22,1% (366,1 млн. грн.) [10].

Слід зазначити, що мінімізувати ризики за лізин-
говими операціями або повністю їх виключити мож-
ливо, для цього потрібно ретельно обдумати згоду 
на надання лізингу, провести комплексний аналіз 
лізингоотримувача, розробити графік грошових над-
ходжень. Багато науковців вважають, що лізингові 
схеми мають понижений ступінь ризику.

Висновки. Отже, світовий досвід свідчить, що, 
незважаючи на деякі недоліки, лізинг є одним із 
ефективних методів інвестування, який дає змогу без 
різкої фінансової напруги підприємства забезпечити 
формування матеріально-технічної бази, та одним 

із найпрогресивніших методів матеріально-техніч-
ного забезпечення. Основним джерелом інформації 
для об’єктивної оцінки лізингових проектів висту-
пає облікова система, яка забезпечує систематизацію 
інформації за видами лізингових послуг та клієн-
тами банку.

У сучасних умовах лізингові відносини є повністю 
залежними від банківського кредитування. Ана-
ліз сучасного стану фінансових послуг показав, що 
лізинг поступово набуває популярності, стаючи пер-
спективним напрямом банківської діяльності, адже 
нині найреальнішими суб’єктами господарювання, 
які можуть надавати лізингові послуги, незважа-
ючи на необхідний накопичений капітал, можуть 
виступати лише банківські установи. Зважаючи на 
це, зараз вітчизняна банківська система рухається в 
напрямі створення підконтрольних дочірніх лізинго-
вих компаній. Державі необхідно стимулювати банки 
до проведення лізингових послуг, що характерно в 
практиці розвинутих країн світу, шляхом надання 
їм певних пільг, як дадуть змогу активізувати цей 
вид фінансового інструменту.
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У статті на основі опрацювання звітності всіх банківських установ України проаналізовано структуру акціонерного капіталу 
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Денис О.Б. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНЦЕНТРАЦИИ СОБСТВЕННОСТИ В БАНКАХ УКРАИНЫ 
В статье на основе отчетности всех банковских учреждений Украины проанализирована структура акционерного капита-

ла банков. Рассчитан средний размер контрольного пакета акций в банковских учреждениях, отмечена тенденция к высокому 
уровню концентрации собственности в банковском секторе Украины. Оценено соотношение участия разных групп инвесторов 
в банках Украины и показано наличие трех типов контролирующих собственников в банках. Сделан вывод, что при отсутствии 
внешних ограничений на монополию владельца при принятии управленческих решений концентрированная структура собствен-
ности в банках Украины создает высокий риск злоупотреблений владельцев банков.

Ключевые слова: банк, акционеры, существенное участие, прямое владение, опосредованное владение, концентрация 
собственности, корпоративный конфликт.

Denys O.B. EVALUTION OF THE LEVEL OF CONCENTRATION OF OWNERSHIP IN BАNKS OF UKRAINE 
In the article, on the bases of processing all Ukrainian banks reports the structure of the share capital of banks was analyzed. The 

average size of a controlling stake in banks is calculated and a tendency to high levels of ownership concentration in the banking sector 
of Ukraine is revealed. The ratio of participation of different groups of investors in banks of Ukraine is reviewed and the existence of three 
types of owners who can control banks is demonstrated.

It is indicated that in the half of the banks significant share (a package which allows any action in the bank) is concentrated in the 
hands of one owner. It was concluded that, in the absence of external constraints on monopoly holder in management decisions, con-
centrated ownership structure of banks in Ukraine creates a high risk of abuse by bank owners. 

Keywords: bank shareholders, a substantial part, direct ownership, indirect ownership, concentration of ownership, corporate 
conflict.

Постановка проблеми. Незважаючи на те що 
корпоративна форма підприємництва широко вико-
ристовується в банківській системі України, багато 
важливих питань, що стосуються регулювання кор-
поративних відносин в банках та впливу концентра-
ції власності на управління банками залишаються 
недостатньо дослідженими. 

Це обумовлено новизною тематики корпора-
тивного управління в банках загалом та суттєвими 
обмеженнями під час використання теоретико-мето-
дичного апарату класичної теорії корпоративного 
управління в країнах із транзитною економікою.

Тривалий період часу вважалося, що механізми 
корпоративного управління є універсальними для 
всіх корпорацій. Однак банківські кризи засвід-
чили, що традиційні механізми управління корпора-
тивними відносинами можуть справляти інші, нео-
днозначні ефекти впливу. Зокрема, це стосується 
механізму концентрації власності, який може як 
обмежувати ризик зловживань менеджерів так і під-
вищувати ризики зловживань власників. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
З огляду на актуальність, проблематика концен-
трації власності привертала увагу багатьох дослід-
ників. Так, теоретичні основи впливу механізму 
концентрації власності внефінансових корпорацій 
висвітлені в працях Д. Денис, Дж. Макконнелла. 
Особливості корпоративних відносин у банках та 
інші ефекти прояву традиційних механізмів корпо-
ративного управління представлено в публікаціях 

П. Мілберта, П. Сайсанеллі. Питання конфліктів 
інтересів у вітчизняних банках розглянуті в пра-
цях українських дослідників О. Костюка, Я. Голо-
віної, Н. Дєєвої та ін. [1–5].

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Водночас, віддаючи належне напрацю-
ванням науковців, слід зазначити, що питання кон-
центрації власності в банках України та можливості 
зловживань власників висвітлено фрагментарно та 
потребують додаткових досліджень. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Із 
метою оцінки концентрації власності та її впливу 
на управління банком нами було проведене дослі-
дження власників істотних часток у банках України 
на основі інформації про власників істотної участі 
банків, представленої на сайті Національного банку 
України та сайті НКЦПФР за 2015 р. [6;7]

Дослідження концентрації та структури акціо-
нерної власності в банках України проводилося за 
такими напрямами: 

•	 аналіз	 загальної	 структури	 акціонерної	 влас-
ності банків України (співвідношення пакетів акцій 
різних груп інвесторів);

•	 розрахунок	 середнього	 рівня	 найбільшого	
контрольного пакету акцій досліджуваних банків; 

•	 оцінка	 співвідношення	 участі	 вітчизняних	 та	
іноземних інвесторів;

•	 аналіз	співвідношення	участі	в	капіталі	фізич-
них та юридичних осіб;

•	 оцінка	державної	частки	в	капіталі	банків.
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більш схильні прямо декларувати пряму участь. 
Найменш прозорою є структура найбільших вітчиз-
няних банків першої групи, де середній розмір най-
більшого пакету акцій за опосередкованою участю 
становить 53,49%.

Однак слід зазначити, що, на нашу думку, показ-
ники концентрації власності по вітчизняних банках 
є все одно заниженими з огляду на те, що частина 
банків через дроблення пакетів акцій між багатьма 
особами належить одному інвестору або є співвлас-
ністю пов’язаних осіб.

Аналіз структури власності вітчизняних банків 
у розрізі фізичних та юридичних осіб показав домі-
нування власності фізичних осіб: із досліджуваної 
сукупності контрольний пакет 78 банків (24,18%) 
належить фізичним особам, 24 – юридичним.

Частка присутності власності фізичних осіб є най-
вищою в банках першої та другої груп (рис. 3). 

Оцінка концентрації власності в розрізі фізичних 
та юридичних інвесторів свідчить про вищий рівень 
концентрації власності юридичних осіб та разом із 
цим більші пакети опосередкованої участі фізичних 
осіб. Зазначимо, що найбільша кількість інвесторів 
юридичних осіб присутня в банках іноземних банків-
ських груп, тоді як фізичних – у вітчизняних банках 
другої групи.

Під час оцінки концентрації власності важли-
вим критерієм є розміри істотних часток, що дають 
додаткові права в управлінні банком. Відповідно до 
чинного законодавства України, це пакети більші за 
25, 50 75% акцій (права та можливості зловживань 
правами акціонерів наведено в табл. 1).

Дослідження банків у розрізі розмірів істотної 
участі, що дають додаткові права, показали, що у 
65% досліджуваних установ контрольний пакет 
акцій (більше 50%) належить одному інвестору. 

У значній частці банків (51,28%) абсолютний 
вирішальний пакет акцій (пакет 75%, який дає 
змогу здійснювати будь-які дії з банком) сконцентро-
ваний у руках одного власника (табл. 2).

Підтвердженням високого рівня концентрації 
власності є й той факт, що із досліджуваної сукуп-
ності банків 62 банки (53%) мають одного власника 
контрольного пакету акцій, середній розмір якого 
становить 50,11% за прямою участю та 91,38% – за 
сукупною участю. Загалом кількість власників істот-
ної участі по сектору (94,87%) не перевищує чоти-
рьох осіб. 

При цьому 33 установи (28,20% ) були власністю 
одного акціонера, якому за сукупною участю нале-
жало 100% акцій банку, із них: два банки належали 
до І групи, 19 – до ІІ групи, дев’ять – до іноземних 
банків і три банки – до групи державних банків. Біль-

Опрацьовано звітність усіх 117 банків України, 
які, відповідно до нового підходу НБУ до групування 
банків, поділено на чотири групи: банки з держав-
ною часткою (7 банків); банки іноземних банківських 
груп (19 банків); банки першої групи (більше 0,5% 
активів банківської системи) (13 банків); банки дру-
гої групи (менше 0,5% активів системи) (78 банків). 

Структуру банківського сектору України наве-
дено на рис. 1

Результати дослідження показали таке.
Оцінка ключових груп акціонерів та концентрації 

(середній розмір найбільшого пакету акцій власника 
істотної участі) показала, що банківський сектор 
України характеризується високим ступенем кон-
центрації та домінуванням до непрозорої опосеред-
кованої участі в капіталі банків.

За нашими розрахунками, розмір середньої 
сукупної участі найбільшого акціонера становив 
73,36%, при цьому розмір прямої істотної частки – 
38,52%, опосередкованої – 36%. Порівнюючи про-
ведені розрахунки 2015 р. з аналогічними даними 
2012 р., можна відзначити зменшення прямої участі 
інвесторів та тенденції до придбання акцій через 
опосередковану участь. Так, у 2012 р. середній роз-
мір найбільшого контрольного пакету акцій стано-
вив 62,02%, середній розмір другого за розмірами  
пакету – 26,28%. 

Розрахунки в розрізі вітчизняних та іноземних 
банків показали значні коливання середніх розмірів 
контрольних пакетів акцій (рис. 2). 

Так, більш високий рівень концентрації харак-
терний для банків з іноземним капіталом – 97,51%, 
у той час як середній рівень сукупної істотної участі 
у вітчизняних банках становив 60,58% у банках пер-
шої групи та 66,69% – у банках другої групи. Разом 
із цим структура власності іноземних інвесторів є 
більш прозорою: на відміну від банків з істотною 
участю українських власників іноземні інвестори 

Рис. 1. Структура банківського сектору України  
станом на 01.01.2016 р. [7]

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Банки з державною часткою

Банки іноземних банківських груп

1 група ,банків (більше 0,5% активів 
банківської системи)

2 група банків (менше 0,5% активів 
системи)

96,1

67,36

17,81

29,2

30,15

53,49

37,49

97,51

60,58

66,69

Сукупний середній розмір найбільшого пакету акцій (%)
Середній розмір найбільшог пакету  за опосередкованою участю (%)
Середній розмір найбільшог пакету прямої участі (%)

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00100,00

Середній розмір найбільшог пакету 
прямої участі (%)

Середній розмір найбільшог пакету  за 
опосередкованою участю (%)

Сукупний середній розмір найбільшого 
пакету акцій (%)

70,91

21,51

92,42

24,70

42,96

65,92

власники фізичні особи Власники юридичні особи

7; 6%

19; 16%

13; 11%

78; 67%

Банки з державною часткою
Банки іноземних банківських груп
1 група ,банків (більше 0,5% активів банківської системи)
2 група банків (менше 0,5% активів системи)

Рис. 2. Середній розмір найбільшого пакету акцій у 
розрізі груп банків [7] 

Рис. 3. Середні розміри найбільших контрольних 
пакетів акцій банків України в 2015 р. [7]
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шість банків з одним інвестором – власником 100% 
акцій (20 банків) належали фізичним особам. 

Зазначимо, що за останні два роки кількість  
банків, що повністю належали одному акціонеру, 
зросла на сім установ, незважаючи на скорочення 
кількості банківських установ.

Що характерно, із 33 банків лише  
11 декларували як пряму істотну участь 100%-й 

пакет акцій (шість українських банків і п’ять – іно-
земних). 

Оцінюючи концентрацію власності у вітчизняних 
банках, можна відзначити такі акценти: 

•	 наявність	 трьох	 типів	 контролюючих	 власни-
ків: іноземних банківських груп, концентрована 
власність вітчизняних приватних інвесторів, концен-
трована державна власність;

Таблиця 1 
Види пакетів акцій АТ та вплив їх власників на управління банком

Тип пакету 
акцій

Сприятливий 
розмір пакету

Повноваження, що надає володіння 
даним пакетом власнику

Можливості зловживання правом власника 
в банку

Мініма-
льний 

1 акція товари-
ства

Володіння хоча б однією акцією надає 
загальні права акціонера, до яких нале-
жать:

Зловживання інформаційними правами мож-
ливе через розголошення інформації, отри-
маної з протоколів загальних зборів акціо-
нерів, протоколів засідань наглядової ради, 
правління та ревізійної комісії, внутрішніх 
положень банків 

Ініціатив-
ній 

Більше 5% 
акцій товари-
ства

Крім загальних прав акціонера, володіння 
таким пакетом акцій надає власнику 
право обов’язкового внесення пропозицій 
до порядку денного 

Загальне зловживання інформаційними пра-
вами і мінімальний вплив на управління

Значний Більше 10% 
акцій товари-
ства

Додаткові права:
1) право призначати своїх представників 
для контролю над реєстрацією акціонерів 
для участі у загальних зборах акціонерів; 
2) вимагати скликання загальних поза-
чергових зборів у будь-який час і з будь-
якого приводу;
3) вимагати перевірки фінансово-госпо-
дарської діяльності правління

Право доступу до додаткової інформації про 
фінансово-господарську діяльність правління 
розширює ризик розповсюдження небажаної 
інформації про банк, а вимога скликання 
загальних позачергових зборів у будь-який 
час і з будь-якого приводу дає можливість 
приносити суттєві фінансові втрати банку та 
дестабілізувати частково його роботу

Малий 
блокую-
чий 

Більше 25% 
акцій товари-
ства

Дає змогу власнику блокувати рішення 
загальних зборів акціонерів, що вимага-
ють 3/4 голосів акціонерів

Можливість дестабілізації роботи банку через 
неможливість прийняття таких рішень:
1) зміна статуту товариства; 
2) прийняття рішення про виділ та припи-
нення діяльності товариства; 
3) рішення анулювання акцій; 
4) рішення про збільшення чи зменшення 
статутного фонду

Великий 
блокую-
чий

Більше 40% 
акцій товари-
ства

Дає змогу власнику блокувати проведення 
загальних зборів акціонерів 

Повна дестабілізація роботи банку, неможли-
вість подання звітності, розподілу бюджету 
на наступний рік

Виріша-
льний

Більше 50% 
акцій товари-
ства

Крім загальних прав акціонера, володіння 
таким пакетом акцій надає власнику 
права 10% і забезпечує власнику просту 
більшість голосів і дає змогу приймати 
більшість рішень, окрім рішень із таких 
питань: 
1) зміна статуту товариства; 
2) прийняття рішення про виділ та при-
пинення діяльності товариства 
3) рішення анулювання акцій 
4) рішення про збільшення чи зменшення 
статутного фонду 
5) рішення про зміну типу товариства

Можливість призначення частково підконтр-
ольної наглядової ради (з огляду на вимогу 
кумулятивного голосування, повністю під-
контрольну НР сформувати складно) і, 
відповідно, використання ресурсів банку у 
власних інтересах. Володіння додатковою 
конфіденційною інформацією створює мож-
ливість зловживання у власних інтересах

Абсолют-
ний

75% і більше 
акцій товари-
ства

Володіння таким пакетом дає змогу при-
ймати будь-які рішення стосовно діяль-
ності АТ.

Можливість повного використання ресурсів 
банку (і, відповідно, вкладників) у власних 
інтересах

Джерело: складено за даними [ 8; 9].

Таблиця 2 
Концентрація власності банків у розрізі контрольних пакетів акцій у 2015 р.

Розміри найбільшої істотної 
сукупної участі

Менше, рівне 100%, 
більше 75%

Менше рівне 75%, 
більше 50%

Менше рівне 50%, 
більше 25%

Менше, рівне 25% 
більше 10%

Кількість банків, в яких інвестори 
володіють контрольним пакетом за 
сукупною участю 

60 16 25 16

У % від загальної кількості 51,28 13,68 21,37 13,68

В тому числі

Кількість банків І групи 5 2 4 2

Кількість банків ІІ групи 29 14 21 14

Кількість банків іноземних банків-
ських груп 

19 - - -

Кількість державних банків 7 - - -

Джерело: складено за даними [7].
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НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ МИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Статтю присвячено дослідженню головних проблем української митної системи. Наведена інформація чітко окреслює про-
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Статья посвящена исследованию основных проблем таможенной системы Украины. Приведенная информация чётко опре-
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Kovalchuk B.V., Kmit V.M. DIRECTIONS OF RENEWAL OF CUSTOMS SYSTEM OF UKRAINE
This article is devoted research of the main problems of Ukrainian customs system. States information clearly defines problematic of 

the topic and give recommendation concerning adopting of custom system to the modern conditions of business running. The advices 
concerning problems solution of foreign partners and own practice of government are used.

Keywords: customs system, customs, fiscal service, customs control, customs procedures.

•	 надмірна	 концентрація	 власності	 в	 банках	 та	
тенденції до її підвищення;

•	 відсутність	 впливу	 НБУ	 під	 час	 придбання	
контрольних пакетів акцій, можливості якого перед-
бачені законодавством.

Висновки. Якщо в нефінансовому секторі біль-
ший ризик зловживань притаманний корпораціям 
із дисперсною структурою власності і концентрація 
власності служить надійним внутрішнім механіз-
мом контролю управління, то в банківському секторі 
спостерігаються абсолютно інші тенденції. Концен-
трація власності в Україні за відсутності правових 
обмежень власників часто дає акціонерам змогу не 
стільки здійснювати належний контроль агентів, як 
використовувати ресурси вкладників для операцій у 
власних ризикових інтересах.

У такому разі менеджмент орієнтується винят-
ково на мажоритарних власників і повністю від них 
залежить. При цьому юридичну відповідальність 
власник не завжди несе, а заручниками прийнятого 
рішення у разі понесених банком збитків можуть 
стати його вкладники. 

З огляду на це, на думку автора, подальші тенден-
ції розвитку корпоративних відносин у банківському 
секторі України значною мірою залежатимуть від 
наявності чи відсутності обмежень на монополію під 
час прийняття стратегічних рішень власниками.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Ciancanelli P., Gonzalez J. Corporate Governance in Banking: 

A Conceptual Framework Working paper, European financial 
management association conference. Athens, June 2000 [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу : http://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=253714.

2. Penny Ciancanelli. Corporate Governance in Banking: A 
Conceptual Framework. Social Science Research Network [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу : http://papers.ssrn.com/
paper.taf?abstract_id=253714.

3. Peter O. Mьlbert. Corporate Governance of Banks after the 
Financial Crisis - Theory, Evidence, Reforms Working Paper. – 
2010. – № 151.

4. Костюк О. Корпоративне управління в банку : [монографія] / 
О. Костюк. – Суми : ДВНЗ «УАБУ НБУ», 2008. – 332 с.

5. Denis, Diane K. and McConnell, John J., "International Corporate 
Governance" (2001). Purdue CIBER Working Papers. Paper 17 [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу : http://docs.lib.purdue.edu/ 
cgi/viewcontent.cgi? article=1016&context=ciberwp.

6. Інтернет-ресурс звітності емітентів в Україні. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://www.smida.gov.ua.

7. Інтернет-ресурс Національного банку України. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua.

8. Закон України «Про банки і банківську діяльність» [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/ 2121-14.

9. Закон України «Про акціонерні товариства» [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/go/514-17.

Постановка проблеми. В умовах інтеграційних 
процесів постає проблема стабільності економічної 
системи України, формування якої неможливе без 
реформування сучасної митної системи, що, своєю 
чергою, неможливе без використання закордонного 
досвіду управління економікою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Дослідженню теоретичних та практичних проблем 

визначення основних напрямів реформування мит-
ної системи України присвячено чимало робіт. Серед 
авторів, які досліджують ці питання, доцільно вио-
кремити таких, як: Бережнюк І., Додін Є., Качан В., 
Мазур А., Новікова К., Пашко П., Приймаченко Д., 
Терещенко С., Філіпов С. та ін.

Мета статті полягає у пошуку ключових проблем 
митної системи, запропонуванні шляхів їх вирі-
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шення, а також запровадженні принципово нових 
шляхів реформування митної системи для забезпе-
чення успішного позиціонування України на міжна-
родній арені.

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Митна система України – функціональна, контр-
ольно-регулююча, складно організована та чітко 
структурована економічна система управління мит-
ною справою в цілому та всіма її підсистемами 
зокрема для найефективнішої реалізації митної полі-
тики.

Систему управління митною справою можна роз-
ділити на дві відповідні частини: внутрішню, яка 
включає безпосередньо елементи митної системи, та 
зовнішню, до якої належить усе навколишнє серед-
овище. Кожна з цих частин, базуючись на ієрархіч-
ному характері системи управління, ділиться ще 
на два рівні: міжнародний, державний, внутрішній 
(митної системи) і виконавчий (митного органу). 
Виконавчий персонал митних органів як об'єкт 
разом із керівним складом, що виконує роль суб'єкта 
управління, створюють систему управління митною 
справою виконавчого рівня. У межах внутрішніх 
відносин співпідпорядкованості система управління 
виконавчого рівня – це об'єкт, де суб'єктом управ-
ління виступає ДФСУ. Ця пара «об'єкт – суб'єкт» 
створює систему управління митною справою вну-
трішнього рівня. Система управління митною спра-
вою зовнішнього рівня, своєю чергою, є об'єктом 
управління в системі державного рівня, суб'єктом в 
якій виступає сама держава через надання відповід-
них повноважень певним органам влади щодо впливу 
на митну систему.

Система управління митною справою на держав-
ному рівні стає об'єктом управління в системі найви-
щого рівня – міжнародного, у межах якої функціями 
суб'єкта наділені міжнародні організації, котрі впли-
вають на митною справою в країнах світу. Насампе-
ред це Всесвітня митна організація (далі – ВМО) та 
Світова організація торгівлі (далі – СОТ). Ієрархічні 
стосунки співпідпорядкованості зовнішнього рівня 
об'єднують системи управління митною справою дер-
жавного та міжнародного рівнів у так звану надсис-
тему щодо митної системи внутрішнього рівня [1].

Митна система України потребує докорінних 
змін. Старі інструменти регулювання національною 
економікою малоефективні, тому потрібно запро-
вадити (запропонувати) нові підходи до вирішення 
існуючих проблем.

Ключовими проблемами діючої вітчизняної мит-
ної системи є [1]:

– недосконалість митного законодавства;
– значна кількість структурних підрозділів 

управління митницею;
– складна процедура оформлення митних декла-

рацій і переходу через митний кордон;
– контрабанда товарів;
– корумпованість працівників митниць.
Беручи до уваги митну сферу, за розрахунками 

експертів, у тіньових потоках знаходиться не менше 
20% усіх платежів, які сьогодні здійснюються на 
митниці. У результаті щороку державний бюджет 
країни недотримує близько 50 млрд. грн. При цьому 
дефіцит Пенсійного фонду в Україні становить 80 
млрд. грн. [2].

Абсолютно нові завдання подолання проблеми:
– побудувати якісну систему управління ризи-

ками;
– ліквідувати тіньові схеми;
– забезпечити якісний моніторинг;

– забезпечити новими технічними засобами 
митні переходи;

– побудувати якісну взаємодію з прикордонною 
службою, а також з іншими правоохоронними струк-
турами;

– ліквідувати підстави для корупційних дій.
Розглянемо пріоритетні сфери реформування 

української митниці, серед них:
– спрощення митних процедур, приведення про-

цедур у відповідність до європейських стандартів;
– розбудова інфраструктури;
– модернізація, переведення сервісів в електро-

нний формат;
– запуск системи «єдиного вікна»;
– удосконалення обміну інформацією із закор-

донними колегами.
Головне пріоритетне завдання реформування мит-

ної системи України є призначення керівника митної 
служби. Кандидатура керівника митниці має бути 
фаховою і безкомпромісною і обрана за відкритим 
конкурсом.

Визначмо першочергові кроки реформи митниці [2]:
– удосконалення автоматизованої системи управ-

ління ризиками;
– запровадження автоматизованого розподілу 

декларацій;
– відеоспостереження під час здійснення митних 

процедур;
– уведення системи «єдиного вікна».
Урядом схвалено Концепцію щодо залучення 

компаній (радників) до реформування митниць Дер-
жавної фіскальної служби України (далі – ДФСУ)[3].

Метою Концепції є реформа митниць ДФСУ, у 
результаті якої у повній відповідності до Митних 
прототипів Європейського Союзу відбудеться: 

– збільшення надходжень податків і зборів до 
державного бюджету України від митниць;

– зменшення можливостей для вчинення коруп-
ційних діянь у роботі митниць;

– спрощення митних процедур для підприємств.
Для реалізації Концепції передбачається залу-

чити міжнародну компанію (радника), яка має 
успішний досвід у сфері реформування митниць в 
ЄС, для надання консультаційних послуг ДФСУ. 

При цьому компанія (радник) повинна підтвер-
дити: наявність досвіду надання аналогічних послуг, 
детальну програму з переліком конкретних заходів, 
строки їх виконання та очікувані результати. Фінан-
сове забезпечення реалізації Концепції здійснюється 
за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, 
а також інших джерел, не заборонених законодав-
ством.

Постійно вдосконалюється інструментарій 
для аналізу та оцінки ризиків, у т. ч. числі авто-
матизованої системи аналізу та управління ризи-
ками (АСАУР), запроваджуються нові підходи та 
ІТ-рішення до управління ризиками. Для посилення 
потенціалу митниць щодо аналізу та оцінки ризиків 
ДФС провела відеотренінг для посадових осіб мит-
ниць із питань застосування спеціального модуля 
«Конструктор профілів ризику» автоматизованої сис-
теми митного оформлення «Інспектор».

Модуль «Конструктор профілів ризику» АСМО 
«Інспектор» – це програмне забезпечення, яке дасть 
змогу митницям профілювати притаманні їх регіо-
нам ризики та автоматизувати процес їх виявлення з 
використанням Автоматизованої системи аналізу та 
управління ризиками.

Робота стосовно відеоспостереження запроваджена 
Мінфіном із початку 2016 р. Дана система являє 
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собою структуру і технологію використання інфор-
маційно-телекомунікаційних систем відеоконтролю. 
Система повинна показувати місця, де відбуваються 
митний контроль і оформлення товарів, транспортних 
засобів комерційного призначення, перетин митного 
кордону України і прилеглу до неї територію. Поса-
дові особи не мають права розголошувати, знищувати 
і незаконно копіювати інформацію [4].

Дана новація була створена для надання можли-
вості митницям реалізовувати власні напрацювання 
щодо аналізу та оцінки ризиків з урахуванням спе-
цифіки кожного регіону.

Необхідно автоматизувати роботу системи управ-
ління ризиками на українській митниці, що дасть 
змогу запобігти корупції у цій сфері та подолати 
постачання контрабанди. Системою управління 
ризиками керують вручну, вона має бути автомати-
зована. Визначення митної вартості та відповідний 
догляд вантажів мають провадитися безвідносно до 
суб'єктивного фактору. Прямий вплив митників на 
дану сферу породжує корупційні схеми. Вирішення 
проблеми – використання технічних засобів, наведе-
них вище, і кооперація із закордонними колегами 
стосовно даного питання [5].

У подальшому планується створення в регіонах 
таргетинг-центрів, аналоги яких сьогодні успішно 
функціонують у країнах – членах ЄС, США, Канаді 
тощо. Таргетинг-центри стануть центрами при-
йняття управлінських рішень для концентрації мит-
ного контролю на найбільш ризикових операціях.

Упровадження комплексного підходу до залу-
чення митниць до управління ризиками дасть змогу 
значно спростити митні формальності для бізнесу 
та водночас забезпечити належний рівень митного 
контролю.

Між митними стандартами України та стан-
дартами ЄС існують розбіжності, які повинні бути 
усунуті для прискорення інтеграційних процесів в 
Україні з метою наближення до європейських норм.

Україні потрібна підтримка для розроблення і 
виконання дворічної програми реформування мит-
ниць ДФС із метою сприяння торгівлі та гармонізації 
законодавства зі стандартами ЄС, зменшення можли-
востей для вчинення корупційних діянь, підвищення 
якості надання митних послуг та вдосконалення сис-
теми адміністрування митних платежів.

Для прискорення приведення митних стандартів 
України у відповідність із стандартами ЄС основний 
акцент необхідно зосередити на митницях, розташо-
ваних в окремих західних областях України.

Метою Концепції є проведення реформ митниць 
ДФСУ відповідно до Митних прототипів ЄС як керів-
ного орієнтира в митному співробітництві між Укра-
їною та ЄС, що сприятиме:

– збільшенню обсягу надходжень митних плате-
жів до державного бюджету;

– зменшенню можливостей для вчинення коруп-
ційних діянь у роботі митниць;

– посиленню інституційної спроможності мит-
ниць у виконанні їх основних завдань;

– спрощенню митних процедур для підприємств.
Для реалізації Концепції передбачається залу-

чення міжнародної компанії (радника), яка має 
успішний досвід у сфері реформування митниць в 
ЄС, для надання консультаційних послуг ДФСУ з 
реформування митниць.

Для досягнення мети Концепції компанія (рад-
ник) повинна надавати, зокрема, такі послуги: 

1) для збільшення обсягу надходжень митних 
платежів до державного бюджету:

– консультаційні послуги митницям за принци-
пом «24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів 
на рік»;

– методологічна підтримка митниць із питань 
здійснення контролю визначення митної вартості, 
країни походження та класифікації товарів;

– підтримка митниць із питань налагодження 
оперативного електронного обміну інформацією про 
товари, які переміщуються через митний кордон 
України, із суміжними країнами;

– забезпечення розвитку інституційної спромож-
ності та впровадження новітніх підходів у системі 
аналізу та управління митними ризиками;

– забезпечення розвитку та впровадження стан-
дартів проведення документальних перевірок щодо 
дотримання вимог законодавства з питань державної 
митної справи;

– організація взаємодії підрозділів ДФСУ, до 
компетенції яких належать питання митного оформ-
лення, боротьби з контрабандою та митними право-
порушеннями, податкового та митного аудиту;

2) для зменшення можливостей для вчинення 
корупційних діянь у роботі митниць:

– створення та удосконалення електронних сер-
вісів, запровадження автоматизованих митних про-
цедур для зниження рівня втручання працівників 
митниці в діяльність підприємств під час здійснення 
таких процедур;

– визначення митних процедур, які є корупційно 
небезпечними (ризиковими), з метою мінімізації їх 
впливу на прийняття рішень;

– упровадження механізму контролю над діяль-
ністю осіб, що здійснюють митні процедури, які є 
найбільш ризиковими щодо можливості вчинення 
корупційних діянь;

– здійснення дієвих заходів щодо профілактики 
проявів корупції та оперативного розслідування фак-
тів її вчинення на митницях;

3) для посилення інституційної спроможності 
митниць у виконанні їх основних завдань:

– навчання працівників митниць із питань здій-
снення контролю над визначенням митної вартості, 
класифікації та країни походження товарів, прове-
дення аналізу ризиків, здійснення митних процедур, 
боротьби з контрабандою та митними правопорушен-
нями, захисту прав інтелектуальної власності тощо;

– навчання працівників митниць, які проводять 
навчання інших працівників;

– підготовка митних аналітиків;
– виконання програм із добору, підготовки та 

перепідготовки персоналу для роботи на митниці;
– підготовка та впровадження програм мотивації 

добросовісних працівників митниць;
4) для спрощення митних процедур для підпри-

ємств:
– упровадження спрощених митних проце-

дур та механізму контролю над їх дотриманням 
із боку митниць для підприємств, які протягом 
тривалого часу провадять зовнішньоекономічну 
діяльність та не порушують вимоги митного та 
податкового законодавства, що призводить до 
неправомірного звільнення від сплати митних 
платежів або зменшення їх розміру та до неза-
безпечення дотримання заходів тарифного та/або 
нетарифного регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності;

– упровадження та оптимізація використання 
технічних засобів митного контролю для мініміза-
ції суб’єктивного фактору під час здійснення митних 
процедур;
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– упровадження механізму контролю над дотри-

манням працівниками митниць вимог законодавства 
та впливу на недобросовісних працівників.

Компанія (радник), яка надаватиме ДФСУ кон-
сультаційні послуги з реформування митниць, пови-
нна підтвердити:

– наявність досвіду надання аналогічних послуг 
(країна надання послуг, період дії договору, кіль-
кість співробітників компанії, які безпосередньо 
забезпечували надання таких послуг, тощо);

– наявність детальної програми-графіка надання 
консультаційних послуг, зокрема із зазначенням 
переліку заходів, строків їх виконання та очікува-
них результатів;

– можливість надання періодичної звітної інфор-
мації про стан надання консультаційних послуг 
згідно з узгодженим переліком даних, зокрема стан 
надходжень митних платежів, зафіксовані пору-
шення митного законодавства, заходи з навчання 
працівників митниці, статистична інформація;

– можливість надання консультаційних послуг у 
цілодобовому режимі протягом строку дії договору;

– можливість здійснення нагляду за виконанням 
рекомендацій, наданих посадовим особам митниць;

– кваліфікаційний (освітній) рівень співробітни-
ків компанії (радника);

– наявність досвіду проведення тренінгів, семі-
нарів, тестування співробітників митниць під час 
надання консультаційних послуг.

Зазначена компанія (радник) надає детальний 
розрахунок вартості консультаційних послуг та пере-
лік обладнання (матеріальних цінностей), які є її 
власністю і можуть бути використані під час надання 
консультаційних послуг.

Реалізація Концепції сприятиме:
– впровадженню стандартів ЄС щодо здійснення 

митницями ДФС митного контролю та митного 
оформлення товарів і транспортних засобів;

– підвищенню якості здійснення митних проце-
дур;

– підвищенню на 30% обсягу надходження мит-
них платежів у доларах США від митниць, розташо-
ваних в окремих західних областях України;

– зниженню рівня корупції;
– забезпеченню оновлення особового складу мит-

ниць підготовленими кадрами та працівниками, які 
навчають інших працівників;

– упровадженню механізму контролю над діяль-
ністю працівників митниць;

– упровадженню програм мотивації добросовіс-
них працівників митниць;

– зменшенню часу здійснення митних процедур 
для підприємств, які протягом тривалого часу прова-
дять зовнішньоекономічну діяльність та не порушу-
ють митне та податкове законодавство, що призводить 
до неправомірного звільнення від сплати митних пла-
тежів або зменшення їх розміру та до незабезпечення 
дотримання заходів тарифного та/або нетарифного 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

– підвищенню рівня достовірності декларування 
товарів;

– підготовці загальнодержавної програми рефор-
мування митниць ДФСУ [3].

Висновки. Доволі вагомим кроком уважаємо те, 
що уряд України самостійно визначив джерело про-
блем у митній сфері й усіма силами пробує їх лока-
лізувати. Концепція залучення компаній (радників) 
до реформування митниць, на нашу думку, є хоро-
шою ідеєю, проте вказані методи вже використову-
ються іншими країнами світу, і це вкотре доводить, 
що Україна знаходиться не на достатньому рівні роз-
витку економіки.

Реформуючи митну сферу, потрібно звернути 
увагу на взаємодію всіх її складників з усіма склад-
никами держави, а саме надходження і розподіл 
коштів до бюджетів усіх рівнів. Наступний важ-
ливий крок – це правильна мотивація працівників 
митниць, що зменшило б корупцію у цих органах. 
Підвищення кваліфікованості й інституційної спро-
можності митниці разом зі спрощенням митних про-
цедур підвищить довіру закордонних партнерів, що 
виведе економіку України на новий рівень.
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Постановка проблеми. Стратегічний курс Укра-
їни на євроінтеграцію вимагає комплексних полі-
тичних, інституційних та соціально-економічних 
реформ. Вітчизняна банківська система як важливий 
сектор економіки має тривалі внутрішні проблеми та 
перебуває під впливом сучасних кризових умов, які 
призводять до збитків та банкрутства банків. Для 
вирішення завдань стимулювання економічного зрос-
тання необхідно реформувати структуру банківської 
системи з метою активізації її впливу на подолання 
диспропорцій в економіці на засадах раціональної 
кредитної політики. Недоліки у системі регулювання 
кредитної діяльності банків, можливість викорис-
тання кредитних деривативів як інструмента захисту 
від ризиків потребують дослідження їх сутності та 
особливостей функціонування.

Варто зауважити, що на сьогоднішній день вико-
ристання кредитних деривативів банками України 
обмежено через низку причин. До основних із них 
слід віднести: нерозвиненість вітчизняного ринку 
похідних фінансових інструментів (ПФІ), недоскона-
лість нормативно-правової основи для регулювання 
даного сектору фінансового ринку, відносно недавня 
поява такого виду деривативів, як кредитні, достат-
ньо жорсткий валютний контроль із боку держави. 

В Україні поняття «ринок кредитних деривативів» 
є майже невизначеним, а в законодавстві – відсутнє. 
Ті трактування, які надаються вітчизняними науков-
цями та спеціалістами в даній галузі, не зовсім відпо-
відають дійсності та є недостатньо розкритими. Даний 
ринок розглядається ними лише як ринок ПФІ, на 
якому відбувається управління кредитним ризиком. 
Зазначене актуалізує вибраний напрям дослідження.

Аналіз останніх досліджень. Дослідженню проблем 
та перспектив використання кредитних деривативів із 

метою захисту інвесторів, пожвавлення банківської та 
фінансової систем присвячено наукові праці багатьох 
вітчизняних і зарубіжних учених. Серед українських 
науковців слід відмітити таких, як: Вовчак О.Д. [1], 
Глущенко С.В. [2], Дзюблюк О. [3], Патряк Т.С. [4], При-
мостка Л.О. [5], Ситникова Н.Ю. [6], Сохацька О. [7],  
Хабюк О. [8] та ін. Значний вклад у розв’язання цієї 
наукової проблеми внесли іноземні дослідники: Буре-
нін А.Н., Бочаров В.В., Фаббоцци Ф.Д., Халл Дж.К. 
тощо. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В умо-
вах нестабільності процесів розвитку світової еконо-
міки учасники фінансового ринку намагаються зна-
йти шляхи захисту від системних ризиків, а кредитні 
деривативи, як відомо, покликані сприяти розподілу 
кредитних ризиків по всьому фінансовому ринку.

Необхідність у таких фінансових інструментах, 
як кредитні деривативи, виникла внаслідок кризи 
1970-х років. Фахівці великих західних інвестицій-
них банків працювали над створенням такого інно-
ваційного продукту, а вперше кредитний дефолт-
ний своп був використаний банками на початку 90-х 
років ХХ ст. під час розробки стратегії управління 
кредитними ризиками. 

Вирішення сучасних завдань розвитку кредит-
ного ринку в Україні обумовлюють необхідність 
упровадження фінансових інновацій, тому виникає 
необхідність забезпечення результативності їх вико-
ристання, що, своєю чергою, потребує розроблення 
певної законодавчої бази. Як зазначалося вище, у 
вітчизняній літературі та законодавчих актах від-
сутнє єдине визначення даного виду інструментів, 
яке б повністю розкривало сутність деривативів. 
Проаналізувавши праці науковців, які займалися 
дослідженням даного питання, можемо навести таке 
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визначення: кредитні деривативи – це структуровані 
фінансові інструменти, що відокремлюють кредит-
ний ризик від інших ризиків, притаманних окре-
мому фінансовому активу (наприклад, валютні, про-
центні), для подальшої передачі іншій стороні [8], 
тобто вони «переносять» кредитний ризик від про-
давця до покупця ризику. 

Кредитний ризик для банка – це наявний або 
потенційний ризик для надходжень і капіталу, який 
виникає через неспроможність сторони, що взяла на 
себе зобов’язання, виконати умови будь-якої фінан-
сової угоди з банком або в інший спосіб виконати 
взяті на себе зобов’язання [9]. Зазначимо, що під 
час купівлі-продажу кредитних ризиків на продавця 
кредитного захисту (під час придбання кредитного 
ризику) право власності на цей актив не переходить, 
а залишається в особи, яка продає кредитний ризик 
(тобто покупця кредитного ризику). Тобто основна 
мета використання кредитних деривативів полягає 
у розподілі та мінімізації кредитних ризиків, тому 
не дивно, що основними користувачами кредитних 
деривативів є саме банки. 

Базовими активами, які покладено в основу кре-
дитних деривативів, є банківські кредити та боргові 
зобов’язання. Відмінність даного виду деривативів 
від звичайних похідних інструментів полягає в тому, 
що вони пов’язані з власне кредитним ризиком, а 
традиційні деривативи базуються на ринкових фак-
торах ризику, таких як: курси валют, ціни, індекси, 
процентні ставки тощо. 

Сутність кредитних деривативів розкривається 
під час виконання ними функцій, пов’язаних із бан-
ківськими операціями. Основною перевагою вико-
ристання цих інструментів є можливість створення 
більш ефективних диверсифікованих банківських 
портфелів та скорочення трансакційних витрат. 
Також кредитні деривативи є найдешевшим спо-
собом мінімізації ризику по окремих кредитах та 
дають змогу банкам із вузькоспеціалізованою сфе-
рою кредитування зменшувати вплив ризику кон-
центрації, який пов'язаний із наданням значних 
позичок одному позичальнику або групі пов’язаних 
позичальників. Досягається це шляхом придбання 
захисту від дефолту конкретного позичальника та 
через додаткове хеджування ризику погіршення кре-
дитних характеристик активів. Якщо основна мета 
банку полягає у зниженні ризику концентрації, то 
найбільш правильним рішенням буде купівля кре-
дитних деривативів. У разі якщо необхідною є дивер-
сифікація кредитного портфеля, тоді банк має про-
давати їх. Після продажу кредитного ризику банки 
можуть привести свій кредитний портфель відпо-
відно до внутрішніх нормативів і здійснювати ефек-
тивну кредитну політику. 

У результаті використання кредитних деривати-
вів банки мають можливість вивільняти свій баланс 
від проблемних позичок шляхом їх виведення на спе-
ціальні забалансові рахунки. Таким чином, кредитні 
деривативи мають безліч переваг, особливо для бан-
ківського ринку.

З іншого боку, слід звернути увагу на осно-
вний недолік обігу кредитних похідних фінансових 
інструментів: їх незабезпеченість матеріальними 
активами, наслідком чого є надмірне «роздування» 
фінансових активів, що сприяє формуванню «фінан-
сових бульбашок», які, своєю чергою, можуть при-
звести до краху цілої економічної системи. Так, саме 
кредитні деривативи стали однією з основних при-
чин світової фінансової кризи 2008 р. через надмірну 
концентрацію великої кількості фінансових ресурсів, 

не підтверджених реальними активами. Доки ця так 
звана «фінансова бульбашка» росла повільніше, ніж 
економіка, інвестори через купівлю-продаж активів 
за ціною, вищою за їх внутрішню, реальну вартість, 
отримували надзвичайні прибутки. Але потім «буль-
башка», навпаки, почала рости швидше, ніж еконо-
міка, і, досягнувши свого максимального розміру, 
лопнула [10]. Прогноз Британської банківської асо-
ціації передбачав, що в 2008 р. ринок мав сягнути  
33 трлн. дол. США. Насправді ж його розмір стано-
вив майже вдвічі більше – 60 трлн. дол. [11]. Отже 
кредитні деривативи створюють умови для нако-
пичення системних ризиків, тобто збільшують імо-
вірність настання системних подій несприятливого 
характеру, викликаних екзогенними чи ендоген-
ними причинами, які спричиняють нестабільність 
фінансового ринку.

Проведення банками операцій навіть із найпро-
стішими видами кредитних деривативів призводить 
до зростання ризику за відсутності дієвих методів 
управління ними, тому банки мають удосконалити 
процедури та регламент проведення операцій із 
використанням кредитних деривативів, сформувати 
норми регулювання та методики управління ними.

Крім системних ризиків, кредитним деривативам 
притаманні також ризики контрагента (невиконання 
покупцем кредитного ризику своїх зобов’язань у разі 
настання кредитного випадку), ризик документації 
(неточне визначення «кредитного випадку» в угоді), 
базисний ризик (якщо за умовами контракту актив, 
за яким передається кредитний ризик, не повністю 
збігається з активом, який прагнув би захеджувати 
контрагент). 

Ще одним видом ризику системного характеру, 
що може виникнути під час використання кредитних 
деривативів, є ринковий ризик, який за своєю при-
родою є спекулятивним. Він може включати в себе: 
зниження рейтингу продавця захисту та виникнення 
внаслідок цього тимчасових фінансових проблем; 
зміну курсів валют (якщо угода передбачає викорис-
тання різних валют); зниження загальних котиру-
вань цінних паперів.

Незважаючи на те що кредитні деривативи покли-
кані передавати кредитний ризик певного базисного 
активу контрагенту, вони самі схильні до кредитного 
ризику. Щоправда, це стосується лише продавця 
захисту [12]. За настання умов виникнення даного 
виду ризику покупець захисту нестиме подвійні 
втрати. 

Проблеми організації ефективного управління 
ризиками, притаманні кредитним деривативам, та 
відсутність норм регулювання та нагляду за такими 
інструментами призводять до ослаблення ролі банків 
на кредитному ринку. Це, своєю чергою, призводить 
до послаблення вимог під час вибору надійних пози-
чальників і нагляді за ними.

Кредитні деривативи класифікують за різними 
ознаками. Розглянемо основні з них. Деякі автори 
пропонують групувати кредитні похідні фінансові 
інструменти залежно від типу інструмента, що вико-
ристовується [1]. Відповідно до цього, розглядають: 

1. позабалансові кредитні інструменти (кредитні 
форвардні угоди, кредитні свопи, кредитні опціони, 
індексні кредитні інструменти);

2. інструменти, які враховуються на балансі 
та виступають балансовими аналогами, замінни-
ками кредитних деривативів (кредитні ноти та 
сек’юритизовані активи).

Варто зазначити, що найпростішим видом кредит-
них деривативів, відповідно до даної класифікації, 
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є кредитні форвардні угоди, а найпопулярнішим –  
кредитні свопи. Кожна з наведених груп має власний 
перелік своїх видів кредитних деривативів. 

Залежно від активу, що становить основу контр-
акту, виділяють такі групи кредитних деривативів:

1. деривативи, виписані на суверенні борги;
2. деривативи, виписані на корпоративні кре-

дити;
3. деривативи, виписані на банківські борги.
Існує також функціональна класифікація кредит-

них деривативів, яка на відміну від інших класи-
фікацій має не лише теоретичне, але й практичне 
значення, що дає змогу рекомендувати інвесторам 
засоби досягнення поставленої ними мети.

В Україні, на жаль, строковий ринок похідних 
фінансових інструментів, у тому числі й кредитних 
деривативів, лише починає зароджуватись, тому в 
нашій країні жоден із вищезазначених видів кредит-
них інструментів не визначений на законодавчому 
рівні. 

Проведений аналіз світових тенденцій розви-
тку ринку кредитних деривативів, дає змогу дійти 
висновку, що він характеризується високою кон-
центрацією серед світових фінансових центрів. Так, 
виділяється два найбільших позабіржових ринки 
(у Лондоні та Нью-Йорку), на які припадає більшість 
укладених угод. 

Серед перших банків, які активно почали застосо-
вувати кредитні деривативи, був один із найбільших 
банків Німеччини – Deutsche Bank. Але потім центр 
активності здійснення банківських операцій із кре-
дитними деривативами перемістився до США. Саме 
там утворився розвинений міжбанківський ринок 
кредитних деривативів. Аналіз нормативно-правових 
документів, які регулюють обіг кредитних деривати-
вів у розвинених країнах, свідчить, що на сьогодні 
вони не визначаються окремим видом цінного папера. 

Результати аналізу обсягів світового ринку кредит-
них деривативів за строками обігу за 2011–2015 рр.  
наведено в табл. 1.

Наведені дані у табл. 1 свідчать, що обсяги ринку 
кредитних деривативів в абсолютному вимірі посту-
пово знижуються. Так, якщо на кінець 2011 р. вони 
становили 28627 млрд. дол. США, то за 2015 р. – 
лише 12294 млрд. дол. США. Тобто за п’ять років 
спостерігається зниження обсягу ринку кредитних 
деривативів більше ніж у два рази. 

Щодо строків обігу, то найбільшу питому вагу 
займають кредитні похідні інструменти середньо-
строкового періоду, тобто від одного до п’яти років 
(приблизно 73%), на другому місці знаходяться 
інструменти строком до одного року (їх питома вага 
становила близько 19% від загальної кількості). 
Частка кредитних деривативів зі строком обігу 
більше п’яти років становила лише 8%.

Отже, операції банків із кредитними деривативами 
можуть зменшувати кредитний ризик, а за відсутності 

адекватних методів регулювання – збільшувати. Із 
позиції мотивації виходу комерційних банків на ринок 
кредитних деривативів це має враховуватися під час 
розрахунку достатності їх капіталу для покриття ризи-
ків. Для регулюючих органів це є важливою умовою 
для створення ефективної системи контролю над ризи-
ками, котрі виникають у результаті проведення опера-
цій із кредитними деривативами. 

Виділимо основні чинники, які обумовлюють роз-
виток кредитних деривативів в Україні:

– розвиток ринків базових активів;
– стан ринку похідних фінансових інструментів 

у цілому; 
– усвідомлення банками потреби і необхідності 

перерозподілу кредитних ризиків за допомогою кре-
дитних деривативів; 

– законодавче врегулювання використання кре-
дитних деривативів.

Вважаємо, що одним із перших кроків, які необ-
хідно зробити для розвитку ринку кредитних дери-
вативів у банківському секторі України, має бути 
повноцінне законодавче врегулювання ринку похід-
них фінансових інструментів і стимулювання з боку 
держави розвитку ринку кредитних деривативів. 
Прийняття відповідної нормативно-правової бази 
дасть змогу: 

1. закласти основи правового регулювання стро-
кових операцій та обігу деривативів (у тому числі й 
кредитних);

2. створити правову визначеність для операцій із 
кредитними деривативами;

3. забезпечити правовий захист учасників ринку 
кредитних похідних фінансових інструментів;

4. створити умови для формування і розвитку 
ринку похідних фінансових інструментів;

5. розробити правила використання та обігу кре-
дитних деривативів.

Ще одним напрямом удосконалення вітчизняного 
ринку кредитних деривативів має бути поширення 
практики використання кредитних деривативів бан-
ківськими установами для зниження кредитних 
ризиків та підвищення власної фінансової стійкості 
і розширення джерел рефінансування кредитних 
ресурсів. 

Неприйняття необхідних заходів для розвитку 
проаналізованого виду деривативів може призвести 
до зменшення ролі кредитного ринку у формуванні 
умов стабільного розвитку вітчизняної економіки. 

Висновки. Формування ринку кредитних дери-
вативів є об'єктивною необхідністю, оскільки впли-
ває на ефективність діяльності банків та фінансової 
системи в цілому. Кредитні деривативи дають змогу 
відокремити кредитний ризик від базового активу та 
перерозподілити його між учасниками угоди (контр-
агентами). 

Використання банками у своїй діяльності кредит-
них деривативів дає змогу досягти більш високого 

Таблиця 1
Обсяги світового ринку кредитних деривативів за строками за період 2011–2015 рр.

Рік
Обсяги ринку кредитних деривативів, млрд. дол. США Усього

до 1 року питома 
вага,%

від 1 до  
5 років

питома 
вага,%

понад  
5 років

питома 
вага,%

млрд. дол. 
США %

2011 5424 18,95 19535 68,24 3668 12,81 28627 100

2012 5078 20,26 18055 72,02 1935 7,72 25068 100

2013 3655 17,39 16162 76,89 1203 5,72 21020 100

2014 3010 18,36 12367 75,41 1022 6,23 16399 100

2015 2689 21,87 8778 71,40 827 6,73 12294 100

Джерело: складено за даними [13].
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рівня ефективності загальної системи управління 
ризиками порівняно з іншими методами та інстру-
ментами.

Перерозподіл фінансових потоків за допомо-
гою купівлі-продажу кредитних ризиків має стати 
об’єктивною необхідністю для вітчизняних банків, 
зважаючи на притаманні нині для України процеси 
інтеграції банківського сектору в міжнародну банків-
ську систему та адекватне використання ринкових 
відносин. У такому разі українські банки зможуть 
стати більш фінансово стійкими посередниками на 
глобальному фінансовому ринку. Але, зважаючи 
на сучасні кризові умови розвитку економіки та її 
банківського сектору, перш ніж використовувати 
сучасні кредитні деривативи на національному кре-
дитному ринку, необхідно побудувати ефективну 
систему їх регулювання.
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ПЕНСІЙНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН

У статті розглянуто питання впливу економічних, соціальних, демографічних, політичних факторів на ефективність функці-
онування пенсійної системи. Приділено увагу кожному чиннику окремо. Підтверджено факти статистичними даними. Запропо-
новано заходи щодо вдосконалення пенсійної системи України шляхом регулювання факторів впливу.

Ключові слова: пенсійна система, демографічна ситуація, народжуваність, смертність, природній приріст населення, без-
робіття, ВВП, законодавча база.

Куликова Е.А. ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
В статье рассмотрены вопросы влияния экономических, социальных, демографических, политических факторов на эффек-

тивность функционирование пенсионной системы. Уделено внимание каждому фактору отдельно. Подтверждены факты ста-
тистическими данными. Предложены первоочередные задачи по усовершенствованию пенсионной системы Украины путем 
регулирования факторов влияния.

Ключевые слова: пенсионная система, демографическая ситуация, рождаемость, смертность, природный прирост населе-
ния, безработица, ВВП, законодательная база.

Kulikova E.A. THE TRANSFORMATIONS OF UKRAINIAN PENSION SYSTEM
In article have been discussed the impact, social, demographic and political factors on the effectiveness of the functioning of the 

pension system. This article is given attention of each factor separately. It is confirmed the fact of statistical data. It is offered priorities for 
improvement of the pension system in Ukraine by supporting the control of factors.

Keywords: pension system, demographics, fertility, mortality, natural population growth, unemployment, GDP, legislative framework.

Постановка проблеми. Економіка України пере-
буває в кризовому стані, що приводить до низки сут-
тєвих наслідків. Така ситуація робить вразливими не 
лише суб’єктів господарювання, а й стосується всіх 
верств населення. На функціонування пенсійної сис-
теми також впливають негативні чинники. У про-
блемах, що виникають у пенсійній системі, визна-

чають певні фактори розвитку країни, завдяки яким 
з’являється можливість оцінити ситуацію в повному 
обсязі. Тому необхідність оцінювання стану пенсій-
ної системи через фактори впливу на її функціону-
вання є актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню 
функціонування пенсійної системи в Україні приді-



172 Серія Економічні науки

Випуск 18. Частина 1. 2016

ляли та приділяють увагу багато науковців. Зокрема, 
Е. Лібанова, Л. Перашко, М. Герман, О. Слюсарчук, 
Т. Бутурлакіна, О. Петрушка, З. Бурик, І. Гнибі-
денко, В. Баранова досліджують актуальні проблеми 
реформування пенсійної системи. Праці Л. Баранник 
присвячені проблемам забезпечення фінансової спро-
можності пенсійної системи. Сучасний стан пенсій-
ної системи досліджували І. Жмурко, О. Махортова, 
В. Башко та інші. Але питанню розвитку пенсійної 
системи України з огляду на її чинники було приді-
лено недостатньо уваги. 

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Дослідження наукових публікацій 
з питань проблем та розвитку пенсійної системи в 
Україні дає змогу зробити висновок про необхідність 
детального аналізу пенсійної системи в розрізі фак-
торів впливу на її функціонування. 

Метою статті є аналіз пенсійної системи України 
через систему чинників впливу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ефек-
тивність пенсійної системи зумовлене сукупністю 
чинників, які впливають на її функціонування. Для 
ретельного аналізу стану пенсійної системи доцільно 
розглянути низку чинників, які безпосередньо впли-
вають на її функціонування, а саме: демографічна 
ситуація, рівень безробіття, тіньова зайнятість, нор-
мативно-правова база.

Одним із пріоритетних та вагомих факторів 
впливу на реальну картину пенсійної системи вважа-
ється демографічна ситуація. Нинішня демографічна 
ситуація в Україні характерна такими ознаками: 
зменшення народжуваності, збільшення смертності 
й відсутність природного приросту; старіння насе-
лення.

У першу чергу, необхідно розглянути такі показ-
ники, як кількість новонароджених та кількість 
померлих в Україні. зазначимо, що ці показники 
мають тенденцію до зростання (див. рис. 1). 

З рис. 1 видно, що кількість померлих переви-
щує кількість народжених з кінця 90-х рр. майже 
в 2,5 раза. На початку 2000 р. динаміка кількості 
новонароджених та померлих почала зростали. Така 
тенденція спостерігалася до 2005 р. , коли приріст 
почав переходити в позитивну площину. Починаючи 
з 2010 р. показник кількості померлих зменшився, 
а новонароджених – поступово почав збільшуватися. 
При цьому за період 2005–2014 рр. в Україні чисель-
ність наявного населення скоротилася більш ніж на 
3,9 млн осіб. Спостерігаючи позитивну динаміку, 
необхідно зазначити про зменшення в 2014–2015 рр. 
кількості новонароджених та померлих. Станом на 1 
грудня 2014 р. цей показник становив 43 млн осіб. 
Певне скорочення смертності та збільшення наро-

джуваності привело до підвищення коефіцієнта при-
родного зменшення чисельності населення в Укра-
їні. З рис.1. видно, що кількість новонароджених та 
померлих має динамічний характер, але в цілому, 
перевищення кількості померлих над новонародже-
ними зумовлює природне скорочення населення, яке 
веде до зростання кількості осіб пенсійного віку. За 
такої демографічної ситуації солідарно-розподільча 
система не може забезпечити належний соціальний 
захист людей похилого віку.

Згідно зі статистичними даними, можна зробити 
припущення про надмірне старіння нації. Для його під-
твердження проілюструємо розподіл постійного насе-
лення за окремими віковими групами (див. рис. 2).

В Україні в розрізі вікової структури переважна 
більшість припадає на осіб похилого віку. В умовах 
функціонування солідарної системи така ситуація 
характеризує напруженість працездатного населення 
щодо фінансування пенсійних виплат. Таким чином 
відбувається зростанням податкового навантаження на 
фонд оплати праці, який у 2015 р. становив 55% [1]. 

Також ситуацію з пенсійним забезпеченням заго-
стрює безробіття. У 2015 р. кількість безробітних 
становила 1 654,7 тис. осіб, тоді як зайнятого насе-
лення – 15 742,0 тис. осіб [2]. Проблема безробіття 
опосередковано впливає на пенсійну систему. Така 
ситуація негативно впливає на стан надходжень 
до Пенсійного фонду України, основним джерелом 
бюджету якого є відрахування з фонду оплати праці. 
При цьому демографічне навантаження не визначає 
реального співвідношення між чисельністю плат-
ників внесків на потреби пенсійного забезпечення 
та пенсіонерів, оскільки не всі люди працездатного 
віку роблять внески до Пенсійного фонду. Зростання 
рівня безробіття, тіньової зайнятості зменшує спів-
відношення між чисельністю платників внесків та 
пенсіонерів. Тіньова зайнятість зумовлює доходи 
населення, які не враховуються в фонді оплати 
праці, а разом з тим й не потрапляють до Пенсійного 
фонду України. Основною причиною такого стану 
є прагнення роботодавців знизити витрати та «схо-
вати» доходи від оподаткування. Зазначимо також, 
що здебільшого тіньова зайнятість фактично спрямо-
вана проти людини, оскільки негативно впливає на її 
здоров’я та психологічно-емоційний стан. Крім того, 
«прихована зайнятість» позбавляє людину права на 
належне пенсійне забезпечення та соціальний захист 
з боку держави. Бо тіньова діяльність – це за будь-
яких обставин втеча від законів, свідчення їх недо-
сконалості, того, що вони не виконують функцію 
захисту інтересів громадян. Отже, зважаючи на про-
блему безробіття та тіньової зайнятості, можна зро-
бити висновок про зменшення відрахувань до Пен-
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сійного фонду України, що приводить до дефіциту 
коштів у фонді, який в основному покривається за 
рахунок державного бюджету України.

Не менше важливим показником, який характе-
ризує стан пенсійної системи, є питома вага пенсій-
них видатків по відношенню до ВВП України. Питома 
вага пенсійних видатків до ВВП в Україні є однією з 
найбільших у світі та має тенденцію до збільшення 
(у 2004–2007 рр. – 12–14%, у 2010 – 16,3% ВВП) 
(див. рис. 3). Видатки Пенсійного фонду щороку зрос-
тають, субсидіювання з державного бюджету постійно 
збільшуються (у 2012 р. дефіцит бюджету Пенсійного 
фонду України становив 27,2 млрд грн) [4], що, у 
свою чергу, забирає кошти з інших галузей і гальмує 
зростання економіки. 

У 2011 р. показник пенсійних видатків до ВВП 
знизився, у зв’язку зі збільшенням пенсійного віку 
жінок з 55 до 60 років. Це привело до зменшення 
кількості пенсіонерів в Україні на певний проміжок 
часу, що продемонстровано початком зростанням 
видатків вже в 2013 р.

Аналізуючи загальну динаміку, можна просте-
жити збільшення частки пенсійних видатків до ВВП 
на 2,28%, що є негативним явищем. Враховуючи те, 
що майже 1/5 створеного в країні ВВП перерозподі-
ляється через Пенсійний фонд України, зауважимо 
про значний вплив державного пенсійного страху-
вання на економічні процеси в Україні. Для порів-
няння: в європейських країнах показник питомої 
ваги пенсійних видатків не перевищує 8–10% ВВП.

Нормативно-правова база країни має хоч і не 
прямо, але суттєво впливає на пенсійну систему.  
У 2014 р. були внесені зміни щодо ставок збору на 
державне пенсійне страхування у видах господар-
ських операцій, зокрема, двічі відбувались зміни 
ставок від сум операцій з купівлі іноземної валюти 
в готівковій формі, в 2015 р. була введена додаткова 
ставка від вартості будь-яких послуг стільникового 
рухомого зв’язку [5]. Крім того, 2015 р. став пере-
ламним у прийнятті рішень щодо змін до пенсій-
ного законодавства. Так, у 2015 р. було прийнято 
рішення про проведення пенсійної реформи, згідно з 
якою з 2017 р. буде впроваджено другий рівень пен-
сійної системи. Крім того, з 2016 р. мали анулювати 
виплатити спеціальних пенсій; пенсіонерам, які пра-
цюють на пенсії, виплачували в розмірі 85%, але не 
менше 1,5 прожиткових мінімумів для осіб, які втра-
тили працездатність. З початку 2015 р. зазначене 
розпорядження було поширене на всіх пенсіонерів, 
що працюють, незалежно від фаху. Але вже напри-
кінці весни для науковців та викладачів навчаль-
них закладів було скасоване це розпорядження через 
масові звільнення викладачів із ВНЗ.

З 2016 р. відбулися також певні законодавчі 
зміни. З 1 січня 2016 р. межу для оподаткування 
пенсій або щомісячного довічного грошового утри-
мання змінено.

Минулого року 15%-му оподаткуванню підлягали 
пенсії, розмір яких перевищував три розміри міні-
мальної заробітної плати (3 654 грн) в частині, що не 
досягала десяти мінімальних заробітних плат. База 
оподаткування в 20% застосовувалась, якщо сума 
перевищення складала більш ніж 10-кратний розмір 
мінімальної зарплати (12 180 грн) [6].

У 2016 р. введено єдину ставку оподаткування 
пенсій на рівні 15% для суми пенсійної виплати, 
що перевищує 4134 грн (три мінімальні заробітні 
плати станом на 1 січня 2016 р.). Не підлягають 
оподаткуванню пенсії, призначені учасникам бойо-
вих дій у період Другої світової війни, інвалідам 

війни та членам сімей загиблих (померлих) вете-
ранів війни.

Щодо єдиного соціального внеску, скасовано 
ставки ЄСВ залежно від класу професійного ризику 
виробництва.

Ставку ЄСВ на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування, яку сплачує роботодавець, 
знижено до 22%. Середній розмір ЄСВ у 2015 р. ста-
новив 38,79% [6].

Крім того, скасовано утримання ЄВ із заробітної 
плати працівників.

Таким чинонм, можна зробити висновок про 
нестабільність законодавчої політики через безви-
хідь. Зміни до законодавчих актів відбуваються не 
заплановано та необачно. У результаті низка прийня-
тих законопроектів були незабаром скасовані, аби 
запобігти незворотним наслідкам. 

Висновки. Отже, на рівень пенсійної системи 
впливають різноманітні фактори. Демографічний 
чинники – один із базових, який забезпечує стабіль-
ність розвитку держави, а отже, розвиток пенсійної 
системи. У ході дослідження демографічного стану 
в Україні встановлено високий рівень смертності та 
низький рівень народжуваності. Якщо надалі наро-
джуваність не підвищиться, то кількість осіб похи-
лого віку набагато перевищить питому вагу працез-
датних у структурі населення. Це може привести до 
зростання кількості бідних та зменшення спожив-
чого попиту. Економіка України суттєво впливає на 
рівень пенсійної системи. Рівень безробіття, питома 
вага пенсійних видатків до ВВП та інші показники 
вказують на негативну тенденцію щодо подальшого 
розвитку. Ухвалення постійних змін до нормативно-
правових актів, пов’язаних з пенсійним забезпе-
ченням, приводять до нестабільності в пенсійній 
системі. У разі нестабільності в політиці країни нео-
бачних наслідків зазнає економічна ситуація, яка, у 
свою чергу, впливає на пенсійну систему. Ухвалені 
законодавчі зміни, по суті, лише впливають на пере-
розподільні відносини Пенсійного фонду України, 
однак не вирішують принципових проблем пенсійної 
системи, зокрема, забезпечення власних надходжень 
Фонду та фінансування належного рівня виплат.

Для ефективного функціонування пенсійної сис-
теми першочерговими завданнями є: 

– підвищення матеріального добробуту людей; 
– економічна підтримка молодих родин; 
– підвищення рівня життя багатодітних сімей; 
– створення нових робочих місць для молоді; 
– стабілізація політичної нестабільності в країні 

тощо.
Перспективою для подальших досліджень є роз-

робка напрямів реформування пенсійної системи 
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Рис. 3. Питома вага пенсійних видатків  
до ВВП, % [4]
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України через фактори безпосереднього та непрямого 
впливу на неї.
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Постановка проблеми. Відносини, які виникають 
на грошово-кредитному ринку, мають велике зна-
чення для кожної країни, оскільки шляхом регулю-
вання пропозиції грошей відбувається забезпечення 
ефективного функціонування економіки. В Укра-
їні сьогодні є багато проблем, які стосуються про-
ведення розвитку і становлення грошово-кредитного 
ринку, а саме: дослідження теоретичних аспектів та 
загальних характеристик грошово-кредитного ринку 
та політики в період кризи, визначення та система-
тизування можливих заходів монетарної політики. 
Саме недостатнє дослідження теоретичної основи, а 
також нестабільність на грошовому ринку визнача-
ють актуальність цієї теми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Теоретичним та практичним питанням організації 
системи грошово-кредитної політики НБУ, пошуку 
ефективних рішень у системі управління банками 

присвячено дослідження багатьох вітчизняних та 
закордонних учених, серед яких необхідно зазначити 
А. Гальчинського, А. Даниленка, Е. Долан, К. Кемп-
белл, Р. Кемпбелл, В. Литвицького, А. Мороза, 
М. Пуховкіної та О. Шарова.

Мета статті – виявити тенденції розвитку гро-
шово-кредитного ринку та політики у країнах з 
розвиненою ринковою економікою та обґрунтувати 
пропозиції щодо вирішення проблем ефективності 
роботи грошово-кредитного ринку в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Грошово-кредитна політика – це комплекс заходів у 
сфері грошового обігу та кредиту, спрямованих на 
забезпечення стабільності грошової одиниці України 
через використання визначених законом засобів та 
методів. Що стосується грошово-кредитний ринку, 
то це частина грошового ринку, яка знаходиться під 
безпосереднім впливом центрального банку, та вклю-
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чає низку інструментів та методів, завдяки яким 
можлива реалізація грошово-кредитної політики 
держави.

На основі підходів до визначення поняття виділя-
ють певні принципи, які доцільні під час визначення 
структури грошово-кредитного ринку:

1) до складу ринку належать ті сегменти фінан-
сового ринку, на яких НБУ може здійснювати 
власні операції або опосередковано впливати на їх 
кон’юнктуру за допомогою інструментів грошово-
кредитної політики;

2) інформація про кон’юнктуру грошово-кредит-
ного ринку та про результати діяльності ключових 
його суб’єктів повинна бути в аналітичних матері-
алах та статичній звітності Національного банку 
України;

3) включення сегментів фінансового ринку не 
повинно суперечити функціям та напрямам діяль-
ності НБУ, які визначені Законом України «Про 
Національний банк України».

В Україні поступово формуються правові норми 
грошово-кредитного ринку. Слід зрозуміти осно-
вні положення того, що економічні відносини, які 
виникають на грошово-кредитному ринку, повинні 
регулюватися законодавчо. Закони, що регулюють 
ринок і встановлюють над ним контроль, створю-
ються поступово, в міру розвитку ринкових відносин 
у цілому і фінансових відносин зокрема. У країнах 
з розвиненою ринковою економікою норми грошово-
кредитного ринку створювалися протягом десяти-
річь.

Розглянемо детальніше ієрархію нормативного 
регулювання грошово-кредитного ринку України 
(див. рис. 1).

Крім розгляду теоретичних аспектів функціону-
вання грошово-кредитного ринку України, відпо-
відно до поставлених завдань необхідно проаналізу-
вати основні показники діяльності банків протягом 
2013–2015 років.

У табл. 1 зображено кількість комерційних бан-
ків України, у тому числі з іноземним капіталом.

З табл. 1 видно, що в 2015 р. суттєво зменшилась 
кількість комерційних банків на 46 од. порівняно з 
2014 р., та на 63 банки порівняно з 2013 р. Проте в 
цьому ж 2015 р. поступово збільшується частка іно-
земного капіталу у статутному капіталі банків порів-
няно з 2013 р. на 9,3% та порівняно з 2014 р. –  
на 10,8%.

Так, протягом 2014–2015 рр. НБУ ухвалив 
рішення про відкликання ліцензій 46 банківських 
установ, у тому числі двох у зв’язку з анексією Криму 
(оскільки здійснювати банківський нагляд з метою 
регулювання не можливо). Крім того, Правлінням 
Національного банку України ухвалено 58 рішень 
про віднесення банків до категорії неплатоспромож-
них, 25 з яких – у 2015 р. 

У попередньому році структура власності активів 
банківської системи України виглядала так: банки 
з приватним українським капіталом становлять 
близько 22%; банки з іноземним капіталом (крім росій-
ських) – 17%; банки з російським капіталом – 21%;  
державні банки – 40% (див. рис. 2).

У результаті набуття чинності Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо запобігання негативному впливу на 
стабільність банківської системи» змінено визначені 
Законом України «Про банки і банківську діяль-
ність» мінімальні обсяги статутного та додаткового 
капіталу банків. Так, мінімальний розмір статутного 
капіталу банку збільшено зі 120 до 500 млн грн. 
Згідно з Концепцією реформування банківської сис-
теми, підготовленою НБУ, докапіталізація банків 
має завершитися до 2024 р. (див. рис. 3).

Збільшення мінімального обсягу статутного капі-
талу банку не є досить ефективним заходом регулю-
вання та підвищення стабільності банківської системи 
України, оскільки набагато важливими є регулю-
вання напрямів вкладання капіталу, тобто якість 
активів банку. У Законі України «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо упередження (міні-
мізації) негативного впливу на стабільність банків-
ської системи» зазначено, якщо власники банку не 
застосовують заходи щодо збільшення обсягу статут-
ного капіталу з метою приведення діяльності про-
блемної установи у відповідність із вимогами зако-

Конституція України –
вища юридична сила, що 

визначає права 
законодавчої, виконавчої, 

судової влади у сфері 
функціонування 

фінансового ринку

Закони України, що 
регулюють 

фінансовий ринок, 
ухвалені Верховною 

Радою України

Укази Президента 
України щодо 
регулювання 

фінансового ринку

Нормативно-правові акти 
Кабінету Міністрів 
України, міністерств та 
інших органів виконавчої 
влади, що стосуються 
окремих напрямів 
регулювання

Договори та угоди, що 
укладаються між 
учасниками ринку у зв’язку 
з наданням фінансових 
послуг, пов’язаних з 
емісією, обігом цінних 
паперів тощо 

Рис. 1. Схема правового регулювання  
грошово-кредитного ринку

Джерело: побудовано автором на основі [5].
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капіталом 

Рис. 2. Структура власності активів  
комерційних банків України за 2014 р.

Джерело: побудовано автором на основі [9].

Таблиця 1
Аналіз кількості комерційних банків України 

Показники 2013 р. 2014 р. 2015 р. Відхилення (+,–) звітного періоду до

2013 р. 2014 р.

Кількість банків, які мають банківську 
ліцензію, серед них:

180 163 117 –63 –46

- з іноземним капіталом 49 51 41 –8 –10

- зі 100% іноземним капіталом 19 19 17 –2 0

Частка іноземного капіталу у статутному 
капіталі банків, %

34,0 32,5 43,3 9,3 10,8

Джерело: побудовано автором на основі [9].



176 Серія Економічні науки

Випуск 18. Частина 1. 2016

нодавства, до них застосовується штраф у розмірі від 
п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян.

Останнім часом виникли суттєві деформації у 
розподілі грошової маси між населенням та підпри-
ємствами й організаціями. В Україні проявилася 
тенденція до зростання частки грошової маси в насе-
лення, що зумовлює кризову ситуацію з погіршенням 
фінансового стану підприємств. Серйозні деформації 
у грошовому обігу характерні для співвідношення 
між готівковою і безготівковою частинами грошової 
маси. Чим нижча частка М0 у загальній грошовій 
масі, тим ефективнішою та розвиненішою вважа-
ється національна грошова система. І навпаки, пере-
вищення темпів зростання М0 порівняно з іншими 
грошовими агрегатами свідчать про негативні про-
цеси в грошові сфері. Динаміка грошових агрегатів у 
2012–2014 рр. зображена в табл. 2.

З табл. 2 видно, що такі грошові агрегати, як М0 
та М1, в 2014 р. зросли порівняно з 2013-м: М0 – на 
19%, М1 – на 4,4%. Грошовий агрегат М2 та М3 
знизились: М2 – на 0,5%, а М3 – на половину (50%).

Згідно з дослідженнями аналітиків, сьогодні на 
руках у приватних осіб сконцентровано від 40 до 60 
млрд дол. США. Сума готівки й безготівкових дола-
рів та євро, які є в обігу в Україні, знаходиться за 
розміром на рівні з гривнею, а можливо, перевищує 
її. Це ускладнює роботу НБУ щодо регулювання гро-
шової маси, оскільки активне скуповування й про-
даж іноземної валюти підприємцями та приватними 
особами здатні швидко змінювати баланс на грошо-
вому ринку. 

Така тенденція також свідчить про те, що довіра 
до гривні підірвана і функцію заощадження беруть 
на себе інші валюти – долар США та євро. А вивіль-
нена гривнева маса буде провокувати інфляцію. 
Це означає, що Україна віддає свої товари, роботи, 
послуги іншим країнам, покриваючи їх дефіцит, а 
підтримка власної валюти здійснюється за допомо-
гою посередництва валют інших держав. 

Зважаючи на це, збільшення гривневої маси 
також можна пояснити неефективним застосуван-
ням НБУ інструментів грошово-кредитної політики, 
зокрема, виділенням значної суми для рефінансу-
вання комерційних банків, а ті, у свою чергу, вико-
ристали їх на валютному ринку що привело до різ-
кого знецінення національної грошової одиниці. 

Завдання формування оптимальної схеми й кон-
кретних механізмів регулювання грошової маси 
в обігу сьогодні є надзвичайно актуальним. Старі 
випробувані монетарні інструменти – касовий і кре-
дитний плани – вже не придатні для ринкових умов. 
Необхідно навчитись ефективно використовувати 
нові ринкові монетарні інструменти. 

В Україні головною уповноваженою державою 
інституцією, яка відповідає за розробку і реалізацію 
грошово-кредитної політики, є Національний банк 
України. Конституцією України передбачено, Рада 
НБУ самостійно розробляє і затверджує «Основні 
засади грошово-кредитної політики» на кожний рік 
та здійснює контроль за її проведенням. Центральні 
банки країн з ринковою економікою мають у своєму 
розпорядженні досить широкий набір інструмен-
тів грошово-кредитного регулювання. Інструменти 
грошово-кредитної політики – це такі регулятивні 
заходи, які перебувають у повному розпорядженні 
Центрального банку, безпосередньо ним контролю-
ються і використання яких впливає на цільові орі-
єнтири грошово-кредитної політики. Також існують 
різноманітні інструменти грошово-кредитної полі-
тики, які розглянуто в табл. 3.

В останні десятиріччя центральні банки країн із 
розвиненою ринковою економікою віддають перевагу 
такому інструменту грошово-кредитної політики, як 
проведення операцій із цінними паперами на відкри-
тому ринку, що відповідає загальній тенденції пере-
важного використання ринкових інструментів регу-
лювання економіки.

Національний банк України врегульовує ставки 
рефінансування залежно від економічної ситуації в 
країні. Також одним із головних факторів, що впли-
вають на рівень відсоткової ставки, є рівень необ-

%

Роки

Рис. 3. Динаміка зміни адекватності  
регулятивного капіталу

Джерело: побудовано автором на основі [9].

Таблиця 2
Динаміка грошових агрегатів за 2012–2014 рр.

Роки М0 М1–М0 М2–М1 М3–М2 Зобов’язання, що 
не включаються 

до М3

Акції та інші 
форми участі 

в капіталі

Інші статті 
(чисті)

Чисті 
зовнішні 
активи

Внутрішній 
кредит

Залишки коштів на кінець періоду, млн грн

2012 203 245 119 980 447 991 2 072 141 299 326 77 787 114 860 1 035 593

2013 237 777 146 044 522 416 2 758 189 300 224 76 231 79 796 1 205 843

2014 282 947 152 528 519 874 1 379 209 356 060 179 014 –20 692 1 512 703

Операції за період, млн грн

2012 10 580 1 599 75 771 -1 642 -19 13 836 –30 476 1 429 68 219

2013 34 532 26 064 73 188 678 47 9 417 –4 300 –27 959 167 584

2014 506 -576 -29 473 -716 31 –10 351 35 789 –24 568 19 777

Зміна залишків коштів у річному обчисленні, %

2012 5,5 1,4 20,8 –44,2 –11,8 3,5 – – 7,1

2013 17,0 21,7 16,6 33,1 34,0 0,3 – – 16,4

2014 19,0 4,4 –0,5 –50,0 11,0 18,6 – – 25,4

Джерело: побудовано автором на основі [9].
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хідності в отриманні миттєвих кредитних ресурсів, 
рівень ризику банку в отриманні додаткових коштів 
та безпосередньо центрального банку в отриманні 
відсоткового доходу.

Облікова ставка є ціною, за якою НБУ емі-
тує гроші в процесі первинної безготівкової емісії. 
Облікову ставку можна вважати офіційною ціною 
грошей, на яку орієнтуються всі інші суб’єкти гро-
шового ринку. Змінюючи рівень облікової ставки, 
Національний банк України має змогу впливати на 
пропозицію грошей.

Згідно з даними НБУ, облікова ставка в Україні 
за останній період значно коливалась, що можемо 
простежити в табл. 4.

Якщо проаналізувати облікову ставку НБУ, то 
можна стверджувати, що в 2012 році порівняно з 
2010-м (у 2011 р. вона не змінилась порівняно з 2010-м 
і залишилась на рівні 8,5%) та в 2013 р. порівняно з 
2012 р. вона зменшилась на 1 в.п. (від 8,5% у 2010 
та 2011 рр. до 7,5% у 2012 р. та від 7,5% у 2012 р.  
до 6,5% у 2013 р. відповідно). У 2014 р. облікова 
ставка зросла на 7,5 в.п. (від 6,5% у 2013 р. до 14% 
у 2014 р.). 

Такий значний ріст облікової ставки НБУ в 2014 р.  
можна пояснити такими причинами:

– відтік капіталу з банківської сфери, у тому 
числі іноземного;

– запобігання скупки валюти комерційними бан-
ками внаслідок різкого падіння національної валюти. 

Проте в 2015 р. ця ситуація покращилась вна-
слідок стабілізації економічної ситуації в Україні та 
проведення ефективної політики НБУ.

Динаміку зміни облікової ставки зображено на 
рис. 4.

Змінюючи облікову ставку, Національний банк 
України впливає на відсоткові ставки міжбанків-
ського кредитного ринку. З цією метою основні опе-
рації з регулювання ліквідності здійснюються за 
обліковою ставкою, а враховуючи облікову ставку, 
встановлюються межі ставок овернайт за чинними 
інструментами регулювання ліквідності.

Для ефективної реалізації грошово-кредитної полі-
тики необхідно чітко визначити її цілі та виділити 
інструменти для досягнення цих цілей. Механізм гро-
шово-кредитної політики дає ЦБ змогу впливати на 
різні сфери діяльності. Вплив здійснюється за допо-
могою сучасних інструментів грошово-кредитної полі-
тики. Зокрема, це встановлення норм обов’язкових 
резервів, відсоткова політика, операції з цінними папе-
рами, у тому числі з казначейськими зобов’язаннями, 

Таблиця 3
Основні інструменти грошово-кредитної політики НБУ

Інструменти Мета Функції, що здійснюють регулювання

Відсоткова 
політика

– сприяти зростанню економіки шляхом 
низьких ставок на кредити;  
– стримувати ріст інфляції;  
– забезпечити стабільність гривні на валют-
ному ринку шляхом помірного підвищення 
відсоткових ставок;

– регулювання рівня заощаджень та інвестицій;  
– регулювання рівня ділової активності банків;  
– вплив на рівень інфляції;  
– вплив на ринок капіталів;

Політика 
обов’язкових 
резервів

– збільшити контроль за ліквідністю установ 
банків для забезпечення здійснення поточних 
платежів;  
– посилити залежність банків від рефінансу-
вання з боку НБУ

– регулювання грошової маси;  
– вплив на рівень мультиплікації депозитів;  
– вплив на динаміку грошової пропозиції;  
– вплив на фінансовий результат банку

Операції 
на відкритому 
ринку

– зміна величини та структури банківських 
ліквідних коштів

– регулювання ліквідності банку;  
– збільшення обсягів рефінансування та міжбанків-
ського кредитування

Політика 
рефінансування

– підтримання ліквідності банків;  
– участь у процесі відтворення

– регулювання грошової пропозиції;  
– збільшення масштабів кредитування

Курсова 
політика

– забезпечення стабільності національної 
валюти

– регулювання динаміки валютного курсу;  
– регулювання імпорту та експорту капіталу

Джерело: побудовано автором на основі [2].

Таблиця 4
Динаміка облікової ставки в Україні 

Період Ставка, % Відхилення (+/–) до попереднього періоду

з 10 серпня 2010 до 22 березня 2012 рр. 7,75 –0,75

з 23 березня 2012 до 9 червня 2013 рр. 7,5 –0,25

з 10 червня 2013 до 12 серпня 2013 рр. 7,0 –0,50

з 13 серпня 2013 до 14 квітня 2014 рр. 6,5 –0,50

з 15 квітня 2014 до 16 липня 2014 рр. 9,5 +3,00

з 17 липня 2014 до 12 листопада 2014 рр. 12,5 +3,00

з 13 листопада 2014 до 5 лютого 2015 рр. 14,0 +1,50

з 6 лютого 2015 до 3 березня 2015 рр. 19,5 +5,50

з 4 березня 2015 до 27 серпня 2015 рр. 30,0 +10,50

з 28 серпня 2015 рр. 27,0 –3,0

Джерело: побудовано автором на основі [9].
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Рис. 4. Динаміка зміни облікової ставки НБУ
Джерело: побудовано автором на основі [9].
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на відкритому ринку, регулювання імпорту та експорту 
капіталу. Від ефективного їх застосування і буде зале-
жати фінансова стійкість банківської системи України.

В Україні перед грошово-кредитною політикою 
стоїть принципово нове завдання монетарного стиму-
лювання економічного зростання: 

– більш чітке визначення ролі, обов’язків та 
завдань НБУ; 

– здійснення ефективного розподілу грошових 
ресурсів; 

– забезпечення прозорості й чистоти монетарних 
процесів; 

– підвищення ефективності банківської системи 
щодо довгострокового кредитування й інвестування 
процесу виробництва тощо [6, с. 108]. 

Головною проблемою сучасного грошово-кре-
дитного ринку України є нестабільність її націо-
нальної валюти і зростання темпів інфляції. Саме 
за таких умов зазвичай надається перевага тій іно-
земній валюті, яка є резервною у світі або до якої 
існує висока довіра. Для України й багатьох держав 
СНД – це американський долар. Незважаючи на те, 
що долар в Україні не є офіційним платіжним засо-
бом, більшість великих угод, зокрема купівля неру-
хомості та цінного рухомого майна, здійснюється 
в доларах. Результатом обігу двох валют в Україні 
стало формування бімонетарної системи, що приво-
дить до певних негативних наслідків [2, с. 93]. 

По-перше, в умовах часткової доларизації еконо-
міки НБУ втрачає монетарні важелі управління, а 
також можливість повноцінно реалізувати грошово-
кредитну політику. Це означає, що до показника 
пропозиції грошей включається новий складник – 
певний обсяг іноземної валюти в обігу, яким не може 
управляти Центральний банк [5, с. 159]. 

По-друге, знижується ефективність фіскальної 
політики. За теперішнього стану економіки України 
доцільно застосовувати стимулювальну фіскальну 
політику, однак можливість її застосування нейтра-
лізується двома проблемами: лагом функціонування 
та політичною проблемою. 

Основними напрямами оптимізації грошово-кре-
дитного ринку є:

– запровадження стимулювальної державної 
політики, спрямованої на структурну перебудову 
національної економіки; 

– створення сприятливого бізнес-клімату; 
– стимулювання інвестиційної активності під-

приємств; 
– зменшення енергозалежності економіки, розви-

ток державних підприємств на інноваційній основі;
– проведення компанії на повернення довіри до 

банку та пожвавлення депозитної активності;
– удосконалення чинної законодавчої бази.
Для вирішення цих проблем та поліпшення стану 

грошово-кредитного ринку України доцільним було 
б змінити грошово-кредитну політику на більш жор-
стку та послідовну за допомогою таких методів:

– зниження ставки рефінансування комерційних 
банків;

– запровадження адміністративного регулювання 
відсоткових ставок задля запобігання корупції й зло-
вживань, встановлення банківської маржі для опера-
цій за кредитом;

– виконання Національним банком України 
функції «кредитора останньої інстанції» та забезпе-
чення рефінансування вибірково залежно від вкладу 
банку в розвиток економіки країни;

– здійснення націоналізації активів проблемних 
банків;

– використання керованого курсу, що колива-
ється, з поступовим переходом до режиму вільного 
обмінного цього курсу;

– задля недопущення швидкого вичерпування 
офіційних золотовалютних резервів центрального 
банку внаслідок активних валютних інтервенцій 
необхідно вжити певних обмежувальних заходів 
щодо збільшення пропозиції іноземної валюти на 
внутрішньому валютному ринку і скорочення попиту 
на неї;

– необхідно вжити рішучих заходів щодо зни-
ження рівня доларизації вітчизняної економіки, 
оскільки підрив довіри до національної грошової 
одиниці, а отже, й до банківської системи, зумовле-
ний насамперед виконанням грошових функцій на 
території нашої країни іноземною валютою [7, с. 3].

Світова практика нагромадила значний досвід 
грошово-кредитного регулювання, тому важливим є 
його врахування під час розробки стратегії розвитку 
грошово-кредитного ринку та реалізації грошово-
кредитної політики в Україні. 

Як показує світовий досвід, сьогодні центральні 
банки багатьох країн широко застосовують для регу-
лювання грошово-кредитного ринку операції щодо 
купівлі-продажу цінних паперів, які впливають на 
резерви комерційних банків, їх кредитоспромож-
ність, а отже, на вартість кредитів і пропозицію гро-
шей. Серед операцій на відкритому ринку в країнах 
з розвиненою ринковою економікою переважають 
операції з короткостроковими зобов’язаннями каз-
начейства. Так, у США пріоритетними є операції 
з скарбничими векселями з тримісячним строком 
погашення. У деяких країнах, таких як Японія та 
Франція, широко застосовуються операції з недер-
жавними цінними паперами [3, с. 69].

У сучасних умовах у країнах з розвиненою кре-
дитною інфраструктурою найбільш широко застосо-
вується дисконтна політика та операції на відкри-
тому ринку. З огляду на це, суттєвим є застосування 
такого інструменту грошово-кредитного регулю-
вання, як норма обов’язкових резервів, що дає мож-
ливість гарантувати стабільність діяльності комер-
ційних банків на основі забезпечення їх ліквідності. 

Сучасний етап розвитку економічних відносин в 
Україні висуває нові вимоги до рівня прозорості гро-
шово-кредитної політики Національного банку Укра-
їни. Належний рівень прозорості має забезпечити 
основне підґрунтя її ефективності щодо досягнення 
цінової стабільності – високу довіру суспільства та 
відповідність ринкових очікувань загальному сек-
тора грошово-кредитної політики [4, с. 98].

З цією метою Національний банк України про-
водить роботу з підвищення рівня прозорості та 
зрозумілості своєї політики шляхом удосконалення 
наявних та розроблення нових інструментів комуні-
каційної політики. Досвід діяльності центральних 
банків показує, що монетарна політика може визна-
чатися та реалізуватися на основі одного або кількох 
документів, таких як: 

– стратегія монетарної політики центрального 
банку: Молдова (з 2010 р.), Естонія, Швейцарія, 
Швеція, Чехія, Фінляндія, Туреччина, Болгарія, 
Вірменія;

– спільний лист (меморандум, угода, заява) цен-
трального банку та уряду країни: Австралія, Угор-
щина, Казахстан, Азербайджан; 

– рішення уряду (Грузія), указ президента (Біло-
русь) про напрями монетарної політики; – документ 
з монетарної політики, який є аналогом україн-
ських Основних засад грошово-кредитної політики: 
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Польща, Великобританія, Японія, Киргизстан, Алба-
нія, Вірменія, Гана, Молдова (до 2009 року). 

Аналіз таких документів-аналогів показав, що 
підходи до їх назв, форми подачі, структури та 
інформаційного наповнення є різними. 

Розглянемо детальніше закордонний досвід про-
ведення грошово-кредитної політики на прикладі 
таких держав з розвиненою економікою, як Канада, 
Японія та Німеччина.

Канада – держава з сильною економікою, яка 
має один із найбільш конкурентоспроможних і ста-
більних секторів фінансових послуг. Рішення про 
створення центрального банку було проголошено 
Законом Канади «Про Банк» 1934 р. Спочатку він 
функціонував як приватна корпорація, а вже почи-
наючи з 1938 р. федеральний уряд націоналізував 
його. З цього часу єдиним власником акціонерного 
капіталу є Міністерство фінансів Канади. 

Основною метою грошово-кредитної політики 
банку Канади є підтримання стабільності канад-
ського долара, що, перш за все, передбачає утри-
мування інфляції на низькому рівні. Контроль за 
інфляційними процесами є пріоритетною метою гро-
шово-кредитної політики Канади, оскільки інфля-
ція негативно впливає на всі економічні показники. 
А забезпечення її на низькому та стабільному рівні 
стимулює довгострокові інвестиції, що, у свою чергу, 
зумовлює зростання ВВП, створення нових робочих 
місць та загальне підвищення рівня життя насе-
лення. 

Головним інструментом грошово-кредитної полі-
тики центрального банку Канади є зміна орієнтиру 
ставки овернайт – середньої ставки, яку він хоче 
бачити на ринку, де основні фінансові інститути й 
великі корпорації позичають одне одному кошти на 
дуже короткий строк. Зміни цього орієнтиру вплива-
ють як на обмінний курс канадського долара, так і 
на інші відсоткові ставки, рівень яких визначається 
монетарними умовами функціонування канадської 
економіки [4, с. 53].

Іншою відсотковою ставкою банку Канади є 
BankRate, що тісно пов’язана з орієнтиром ставки 
овернайт, відповідно до якої він видає одноденні 
позички фінансовим інститутам. BankRate – частина 
інтервалу, який називається «операційна зона» для 
ставки овернайт. Інтервал становить 0,5%, а ниж-
ньою та верхньою межами є ставки, за якими цен-
тральний банк Канади надає позички на один день 
фінансовим установам. Ставка BankRate дорівнює 
верхній межі операційної зони, а овернайт знахо-
диться посередині. 

Отже, основною метою грошово-кредитної полі-
тики є стримування інфляції на досить низькому 
рівні. Це, у свою чергу, зберігає здорову економіку, 
зумовлює нормальне економічне зростання та ство-
рення робочих місць. 

Грошово-кредитну політику в Японії розробляє та 
проводить банк Японії, головним завданням якого 
є стимулювання збалансованого розвитку еконо-
міки шляхом підтримання стабільності цін. Міністр 
фінансів Японії затверджує бюджет банку. Кожні 
6 місяців за посередництва міністра фінансів банк 
надає звіт про проведену грошово-кредитну політику 
парламенту. Але, незважаючи на це, законодавством 
визначено, що банк Японії розробляє і проводить 
грошово-кредитну політику держави як незалежна 
інституція. 

Банк монопольно емітує банкноти, а обсяг емі-
сії визначається міністерством фінансів та погоджу-
ється з урядом. До резервів центрального банку Япо-

нії належать золотий запас, державні цінні папери, 
комерційні векселя та іноземна валюта. Як фінансо-
вий агент уряду, банк Японії управляє державними 
фондами від імені уряду, займається валютно-фінан-
совою діяльністю, яка спрямована на стабілізацію 
курсу національної валюти – ієни. 

Основними засобами грошово-кредитної політики 
Банку Японії є:

– коригування облікової ставки;
– регулювання обсягів купівлі-продажу обліга-

цій та векселів;
– проведення обов’язкового резервування;
– регулювання операцій моніторинг банківської 

діяльності: виявлення тенденцій фінансового ринку 
та системи розрахунків, забезпечення збалансова-
ного управління банківською системою, встанов-
лення ризику неліквідності;

– контроль банківських балансів та щомісячні 
звіти з прогнозованими розрахунками обсягів май-
бутніх кредитів та депозитів;

– внесення пропозицій в плани банків.
Отже, грошово-кредитна політика Японії є при-

кладом досить ефективної політики, інструменти 
якої можуть бути використані з метою забезпечення 
зростання національної економіки. 

Провідником грошово-кредитної політики Німеч-
чини є Німецький федеральний банк (Бундесбанк). 
Найефективнішими методами впливу на комерційні 
банки є ломбардні, дисконтні кредити та операції на 
відкритому ринку. З метою надання дисконтних кре-
дитів центральний банк Німеччини здійснює рефі-
нансування комерційних банків шляхом купівлі век-
селів [8, с. 29].

Таргетування значення грошових агрегатів свід-
чить про те, що Бундесбанк бере на себе відпові-
дальність за інфляцію, але лише в тій частині, що 
пов’язана зі здійсненням грошово-кредитної політики. 
Щорічно центральним банком визначається грошовий 
агрегат, установлюється й публікується середньостро-
кова інфляційна мета (2%) та надається інформація 
щодо власної політики та економічних результатів, 
необхідних для оцінення її виконання [4, с. 88].

Висновки. Таким чином, проведений аналіз 
ефективності грошово-кредитної політики та гро-
шово-кредитного ринку в цілому виявив низку про-
блемних питань, що свідчить про необхідність у їх 
перегляді та чіткому визначенні за усіма цільовими 
пріоритетами політики регулятора. Оцінення ефек-
тивності грошово-кредитної політики за «широким 
цільовим підходом» дала змогу констатувати недо-
статній її рівень як за досягненням усієї ієрархії 
цілей грошово-кредитної політики центрального 
банку, визначених чинним законодавством, так і за 
дотриманням визначених цільових пріоритетів. Ана-
ліз грошово-кредитного ринку закордонного досвіду 
визначив шляхи розвитку та покращення ситуації, 
яка склалась на цей момент.
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СЕКЦІЯ 9 
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Постановка проблеми. Прийняття змін до Закону 
України «Про бухгалтерський облік і фінансову 
звітність» від 16.07.1999 р. № 996-XIV [8] ство-
рило умови для широкого впровадження Міжнарод-
них стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ) 
в українську облікову практику. Відтепер публічні 
акціонерні товариства, банки, страхові компанії та 
інші учасники фінансових ринків зобов’язані скла-
дати фінансову звітність за правилами МСФЗ і 
засвідчувати її достовірність шляхом незалежного 
аудиторського підтвердження. Однак практичний 
досвід свідчить [13, с. 266–277], що останнім часом 
усе більше компаній, які не входять до означеного 
переліку, запроваджують Міжнародні стандарти у 
власну облікову систему та трансформують фінан-
сову звітність у МСФЗ-формат. Стимулом для цього 
є вимоги міжнародних банків щодо умов кредиту-
вання, співробітництво із зарубіжними партнерами, 
прагнення отримати довіру іноземних інвесторів та 
ін. Тобто головним стимулом є залучення фінансо-
вих ресурсів у певний спосіб (із застосуванням пев-
них інструментів). Запровадження міжнародних 
стандартів є достатньо складним процесом, оскільки 
вимагає певного часу, досвіду та кваліфікації пер-
соналу, додаткових обліково-аналітичних процедур 
та відповідного теоретико-методичного забезпечення, 
зокрема щодо обліку, визнання та оцінки фінансових 
інструментів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загалом, 
проблеми запровадження Міжнародних стандартів 
фінансової звітності в практику вітчизняних підприємств 
досліджувалася в роботах науковців: Бутинця Ф.Ф. [1],  

Войтенко Т. [2], Гізатуліної Л.В. [6], Замлінського В.А. [4],  
Кіясак І.М. [5], Костюченко В.М. [3], Ловінської Л.Г. [6],  
Харламової О.В. [13] та ін. Однак незважаючи на широ-
кий спектр охоплених дослідженнями питань, теоре-
тичний аспект обліку, визнання та оцінки фінансових 
інструментів відповідно до правил МСФЗ є недостатньо 
опрацьованим та потребує подальших досліджень.

Мета статті полягає у визначенні теоретич-
них основ обліку, визнання та оцінки фінансових 
інструментів за правилами МСФЗ як частини тео-
ретико-методичного забезпечення із запровадження 
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і 
фінансової звітності в практику вітчизняних підпри-
ємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Поря-
док подання фінансових інструментів у фінансовій 
звітності, складеної за Міжнародними стандартами, 
регулюється кількома стандартами:

- МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» [11];
- МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та 

оцінка»[9];
- МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття 

інформації» [12];
- МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» [10].
24 липня 2014 р. Рада з Міжнародних стандар-

тів фінансової звітності (далі – Рада з МСФЗ) опублі-
кувала четверту і остаточну версію нового стандарту 
з обліку фінансових інструментів – МСФЗ (IFRS) 9  
«Фінансові інструменти». Випуском даного стан-
дарту завершується проект, розпочатий у 2008 р. у 
відповідь на світову фінансову кризу. Новий стан-
дарт містить переглянуті вказівки щодо класифікації 
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Таблиця 1
Порівняльна характеристика основних положень МСФЗ 9 та МСБО 39

Положення Порівняльна характеристика
Сфера засто-
сування

Сфера застосування МСФЗ (IFRS) 9 та ж, що і в МСБО (IAS) 39, але доповнена: опцією включення певних 
договорів, які в іншому разі були б виключені на підставі «використання для власних потреб»; певними 
зобов'язаннями щодо надання позики і договірними активами.

Визнання і 
припинення 
визнання

У МСФЗ (IFRS) 9 збережені, лише з невеликими поправками, вимоги МСБО (IAS) 39 до визнання і припинення 
визнання фінансових інструментів (суб’єкту господарювання слід визнавати фінансовий актив або фінансове 
зобов’язання в балансі, коли і тільки коли суб’єкт господарювання стає стороною контрактних положень щодо 
інструмента).

Класифіка-
ція фінансо-
вих активів 
і фінансових 
зобов'язань

МСФЗ (IFRS) 9 передбачає три основні класифікаційні категорії для фінансових активів, тобто які оцінюються 
за амортизованою вартістю, справедливою вартістю з відображенням її змін у складі іншого сукупного доходу 
(далі – FVOCI, від англ. fair value through other comprehensive income) і справедливою вартістю з відображен-
ням змін у складі прибутку або збитку за період (далі – FVTPL, від англ. fair value through profit or loss). Три 
категорії активів, передбачені чинним МСБО (IAS) 39: «утримувані до терміну погашення», «позики та дебітор-
ська заборгованість» і «наявні для продажу», скасовуються; 
– фінансовий актив класифікується для подальшої оцінки в категорію інструментів, які оцінюються за аморти-
зованою вартістю, якщо метою утримання цього активу (тобто бізнес-моделлю) є отримання передбачених дого-
вором потоків грошових коштів і за умовами договору для даного фінансового активу зазначені потоки являють 
собою виплату винятково основної суми і відсотків (далі – критерій SPPI, від англ. solely payments of principal 
and interest); 
– фінансовий актив класифікується для подальшої оцінки в категорію інструментів, які оцінюються за FVOCI, 
якщо він відповідає критерію SPPI та утримується в рамках бізнес-моделі, яка передбачає як отримання перед-
бачених договором потоків грошових коштів, так і продаж фінансових активів; 
–  усі інші фінансові активи класифікуються для подальшої оцінки в категорію інструментів, які оцінюються за 
FVTPL. Окрім того, організація може за первісного визнання фінансового активу на власний розсуд визначити 
його в категорію FVTPL (без права подальшої рекласифікації), якщо в результаті цього буде усунута або значно 
скорочена облікова невідповідність, яка інакше виникла б; 
– при первісному визнанні інвестиції в інструмент власного капіталу, не призначеної для торгівлі, організація 
може прийняти рішення (без права його перегляду) представляти наступні зміни справедливої вартості даної 
інвестиції у складі іншого сукупного доходу (ІСД); 
– у МСФЗ (IFRS) 9 збережені вимоги чинного МСБО (IAS) 39 в частині класифікації фінансових зобов'язань.

Вбудовані 
похідні 
інструменти

У МСФЗ (IFRS) 9 збережені вимоги чинного МСБО (IAS) 39 стосовно похідних інструментів, де основний дого-
вір не є фінансовим активом у сфері застосування МСФЗ (IFRS) 9, наприклад фінансове зобов'язання, дебітор-
ська заборгованість по оренді або договір страхування; 
– однак похідні інструменти, які вбудовані у фінансові активи, що знаходяться у сфері застосування МСФЗ 
(IFRS) 9, не підлягають відділенню ні за яких обставин. Замість цього оцінюється весь гібридний інструмент 
для цілей його класифікації.

Рекласифі-
кація

Рекласифікація фінансових активів потрібна в тому разі, якщо мета, для якої вони утримуються в рамках від-
повідної бізнес-моделі, змінюється після первісного визнання цих активів, і якщо дана зміна є значною по від-
ношенню до операцій організації. Слід очікувати, що подібні зміни будуть виникати нечасто. Рекласифікація з 
інших підстав не допускається.

Оцінка Оцінка після первісного визнання: 
– у цілому в МСФЗ (IFRS) 9 збережені вимоги чинного МСБО (IAS) 39, що стосуються оцінки фінансових 
інструментів за їх первісного визнання. 
Подальша оцінка – фінансові активи: 
– стосовно активів, які для подальшої оцінки були класифіковані в категорію інструментів, які оцінюються за 
амортизованою вартістю, процентний дохід, очікувані кредитні збитки і прибутки або збитки від зміни валют-
ного курсу визнаються в прибутку чи збитку за період. За припинення визнання такого активу будь-який при-
буток або збиток, що виникли при цьому, визнаються в прибутку чи збитку за період; 
– стосовно активів, які для подальшої оцінки були класифіковані в категорію FVOCI, процентний дохід, очі-
кувані кредитні збитки і прибутки або збитки від зміни валютного курсу визнаються в прибутку чи збитку за 
період. Інші прибутки та збитки, що виникають за переоцінці цих активів до справедливої вартості, визна-
ються в складі ІСД. За припинення визнання такого активу накопичена величина прибутку або збитку, раніше 
визнана в складі ІСД, підлягає рекласифікації зі складу власного капіталу до складу прибутку або збитку за 
період; 
– стосовно до активів, які для подальшої оцінки були класифіковані в категорію FVTPL, всі прибутки і збитки 
визнаються в прибутку чи збитку за період.

Оцінка Подальша оцінка – фінансові зобов'язання: 
– у МСФЗ (IFRS) 9 збережені майже всі вимоги, передбачені чинним МСБО (IAS) 39 щодо подальшої оцінки 
фінансових зобов'язань. Однак у тій частині, де прибутки або збитки по фінансовим зобов'язанням, що були 
класифіковані за рішенням організації в категорію FVTPL, викликані змінами власного кредитного ризику 
організації, вони в загальному випадку визнаються в складі ІСД. Інша частина зміни справедливої вартості 
такого зобов'язання проводиться у складі прибутку чи збитку за період.

Амортизо-
вана вартість 
і визнання 
відсотків

– визначення терміна «амортизована вартість» аналогічно тому, яке використовується в МСБО (IAS) 39; 
– як правило, процентний дохід розраховується за допомогою множення ефективної процентної ставки (ЕПС) 
на валову балансову вартість фінансового активу. Під валовою балансовою вартістю фінансового активу розумі-
ється його амортизована вартість разом з оцінним резервом під знецінення. Однак коли актив є кредитно-знеці-
неним, процентний дохід розраховується шляхом множення ЕПС на амортизовану вартість, тобто без оцінного 
резерву під знецінення; 
– процентні витрати розраховуються шляхом множення ЕПС на амортизовану вартість фінансового 
зобов'язання.

Знецінення – МСФЗ (IFRS) 9 передбачає заміну моделі «понесених збитків», що використовується в МСБО (IAS) 39, на 
модель «очікуваних збитків». Нова модель застосовується до фінансових активів, які не оцінюються по FVTPL, 
включаючи позики, дебіторську заборгованість за торговими операціями і оренді, боргові цінні папери, дого-
вірні активи згідно з МСФЗ (IFRS) 15, а також деякі фінансові гарантії та зобов'язання з надання позик. Вона 
не застосовується до інвестицій в інструменти капіталу; 
– дана модель передбачає підхід подвійної оцінки, згідно з яким величина оцінного резерву під збитки визна-
чається: або в розмірі очікуваних кредитних збитків у межах 12 місяців; або в розмірі очікуваних кредитних 
збитків протягом усього терміну дії фінансового активу; 
– база оцінки, як правило, залежить від того, чи відбулося значне підвищення кредитного ризику з моменту 
початкового визнання фінансового активу.

Облік 
хеджування

У новому стандарті збережені загальні принципи обліку хеджування, первісно опубліковані в 2013 р.
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та оцінки фінансових активів, у тому числі щодо зне-
цінення, і додаткові вказівки за новими принципами 
обліку хеджування, що були опубліковані в 2013 р. 
Новий стандарт стане обов'язковим для застосування 
1 січня 2018 р. в підсумку повністю замінить собою 
МСБО 39. Порівняльна характеристика основних 
положень МСФЗ 9 та МСБО 39 наведена в табл. 1.

Таким чином, в табл. 1 визначено основні базові 
положення щодо обліку, визнання та оцінки фінан-
сових інструментів відповідно до кінцевого варіанту 
МСФЗ (IFRS) 9.

При цьому загальний принцип, закладений в 
МСФЗ (IFRS) 9, передбачає ретроспективне застосу-
вання стандарту відповідно до МСБО (IAS) 8. Ретро-
спективне застосування означає, що нові вимоги 
застосовуються до угод, інших подій та умов, якщо б 
ці вимоги застосовувалися завжди.

МСФЗ (IFRS) 9 передбачає в певних випадках 
звільнення від повного ретроспективного застосу-
вання вимог нового стандарту щодо класифікації та 
оцінки, включаючи знецінення. До таких випадків 
належить звільнення від вимоги перерахунку порів-
няльної інформації, яке застосовується також і в тому 
разі, якщо організація прийме рішення достроково 
застосувати тільки ті вимоги, які стосуються відо-
браження змін власного кредитного ризику. Якщо 
організація не перераховує інформацію за попередні 
періоди, вона повинна визнати будь-яку різницю між 
колишньою балансовою вартістю інструмента і його 
балансовою вартістю на початок річного періоду, що 
включає в себе дату первісного застосування, у складі 
вступного сальдо нерозподіленого прибутку (або 
іншого компонента власного капіталу, залежно від 
ситуації) того річного звітного періоду, до якого від-
носиться і дата першого застосування. Організаціям 
дозволяється перераховувати порівняльну інформа-
цію в тому і тільки в тому разі, якщо це можливо без 
використання судження, заснованого на інформації, 
якої не було у відповідні періоди. Якщо організація 
перераховує інформацію за попередні періоди, така 
перерахована фінансова інформація повинна відобра-
жати всі вимоги нового стандарту.

МСФЗ (IFRS) 9 не застосовується до фінансових 
активів або фінансових зобов'язань, визнання яких 
вже було припинено на дату першого застосування. 
Відповідно, навіть коли організація перераховує 
порівняльну інформацію, щоб відобразити перехід 
на МСФЗ (IFRS) 9, інформація, що відноситься до 
фінансових активів та фінансових зобов'язань, визна-
ння яких було припинено до дати першого застосу-

вання, повинна, як і раніше, відбиватися відповідно 
до МСБО (IAS) 39.

Висновки. У межах проведеного дослідження 
визначено основні базові положення щодо обліку, 
визнання та оцінки фінансових інструментів за пра-
вилами МСФЗ, що є важливою частиною теоретико-
методичного забезпечення із запровадження Міжна-
родних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової 
звітності в практику вітчизняних підприємств. 
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Статтю присвячено методологічним аспектам ролі бухгалтерського обліку в управлінні вартістю підприємства. Побудовано 
систему факторів макро- та мікросередовища, що визначають величину вартості підприємства. Визначено особливості фор-
мування звітності підприємства на засадах вартісно-орієнтованого стратегічного управління суб’єктом господарювання (VBM).
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Статья посвящена методологическим аспектам роли бухгалтерского учета в управлении стоимостью предприятия. Постро-

ена система факторов макро- и микросреды, определяющих величину стоимости предприятия. Определены особенности фор-
мирования отчетности предприятия на основе ценностно-ориентированного стратегического управления предприятием (VBM).
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The article is dedicated to methodological aspects of accounting in the cost management of the enterprise. The system of factors of 
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Постановка проблеми. Для достовірної оцінки 
вартості підприємства необхідно формування відпо-
відного інформаційного обліково-аналітичного забез-
печення – використання повної, правдивої, надійної, 
релевантної, об’єктивної інформації щодо зовніш-
ніх та внутрішніх умов діяльності суб’єкта госпо-
дарювання. Питання забезпечення такої інформації 
для оцінки вартості є одним з основних критеріїв в 
управлінні вартістю на рівні підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У тео-
ретичному аспекті вивченням проблеми вартісної 
оцінки підприємства займались такі вітчизняні та 
зарубіжні науковці, як: Г.Я. Глинська, М.С. Капа-
руліна М.В. Корягін, О.А. Лаговська, Г.І. Міокова, 
Г. Островська, В.М. Тарасевич, Н.М. Якупова. Питан-
ням управління присвячено праці таких дослідників, 
як: Г.С. Одинцова, М.С. Солодкая, С.І. Тарасенко, 
А.В. Тихонов. Проблеми інформаційного забезпе-
чення оцінки ринкової вартості висвітлені в працях 
І.А. Алферової, І.І. Бродської, Т.В. Ігнатенко та ін. 
Але залишаються недостатньо розробленими такі 
питання: визначення джерел інформаційного забез-
печення для управління ринковою вартістю підпри-
ємства, формування моделі оцінки ринкової вартості 
капіталу в системі управлінського обліку, форму-
вання звітності підприємства на засадах вартісно-орі-
єнтованого стратегічного управління суб’єкта госпо-
дарювання (VBM).

Мета статті полягає у дослідженні теоретичних 
засад та розробці практичних рекомендацій щодо 
значення бухгалтерського обліку в управлінні вар-
тістю підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Оцінка 
вартості підприємства є основним етапом упрова-
дження системи управління вартістю на підприємстві. 

Методи, що дають змогу визначати вартість підпри-
ємства, можна розділити на такі групи: оцінювання 
вартості окремих активів (майновий підхід); аналіз 
кон’юнктури фондового ринку (ринковий підхід); ана-
ліз доходів підприємства (прибутковий підхід). 

Майновий підхід порівнює підприємство з підпри-
ємством-аналогом, як правило, еталонним. Ринко-
вий підхід дає змогу визначити ціну, яку інвестори 
готові заплатити акціонерам за оцінюване підприєм-
ство, при цьому результати оцінювання формують 
кількісне значення стратегічних бар’єрів входження 
на ринок нових підприємств. За прибуткового методу 
проводиться оцінка майбутніх очікуваних грошо-
вих потоків. Ефективна організація бухгалтерського 
обліку на підприємстві має особливе значення для 
застосування витратного (майнового) методичного 
підходу до оцінки вартості активів підприємства, 
зважаючи на можливість вибору бухгалтерами різ-
них методів оцінки активів та зобов’язань, перед-
бачених національними П(С)БО. Оцінювач повинен 
докладно вивчити облікову політику підприємства, 
яка безпосередньо впливає на балансову вартість 
активів та фінансовий результат діяльності підпри-
ємства за звітний період.

Слід визначити, що управління вартістю підпри-
ємства – це система методів впливу на внутрішні 
фактори підприємства й опосередковано – на фак-
тори зовнішнього середовища з метою забезпечення 
його динамічного розвитку, підвищення стійкості у 
зовнішньому середовищі, інвестиційної привабли-
вості за допомогою досягнення зростання його вар-
тості.

Завдання управління вартістю як базового методу 
забезпечення стратегічної конкурентоспроможності 
бізнесу можна звести до такого:
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1) базовою метою управління діяльністю підпри-

ємства на всіх рівнях його функціонування є підви-
щення вартості в інтересах власників та інших заці-
кавлених осіб;

2) ключовим джерелом вартості є грошовий потік 
підприємства, який може генерувати сьогодні і 
зможе генерувати в майбутньому;

3) приріст вартості підприємства і кожного 
окремо взятого підрозділу є найважливішим крите-
рієм ефективності керівництва на всіх рівнях [5].

При цьому слід мати на увазі наявність відомих 
конфліктів інтересів між основними учасниками 
процесу функціонування підприємства – власни-
ками, менеджерами, персоналом, податковими орга-
нами та споживачами. Тому під час управління вар-
тістю необхідно виходити з установлених принципів 
оцінки.

Так, Т. Коупленд, Т. Коллер і Дж. Мурін [5] 
запропонували схему створення вартості, яка відо-
бражає ендогенні бізнес-процеси на підприємстві зі 
створення вартості та зовсім не враховує вплив на 
вартість підприємства ринкових та інших зовніш-
ніх факторів – під час аналізу факторів впливу на 
вартість підприємства обмежуються винятково фак-
торами мікросередовища, залишаючи поза увагою 
макроекономічні чинники впливу, які впливають на 
вартісну оцінку бізнесу.

Але, на нашу думку, на вартість підприємства 
впливають як фактори макросередовища, так і 
мікросередовища (рис. 1). 

Теоретичний аналіз сукупності факторів, що 
визначають величину вартості підприємства, дає 
змогу запропонувати опис їх взаємодії у вигляді дво-
рівневої моделі:

Впмакро = f (D1,...,Dn),                (1)

де Впмакро – величина вартості підприємства, що 
залежить від стану макросередовища;

D1,...,Dn – фактори впливу макросередовища на 
величину вартості підприємства.

Впмікро = f (Впмакро, d1,…, dn),         (2)

де Впмікро – величина вартості підприємства, що 
залежить від стану мікросередовища;

d1,…, dn – фактори впливу мікросередовища на 
величину вартості підприємства.

Ця модель надає можливість оцінити сумісний 
вплив факторів макро- та мікросередовища на вели-
чину вартості підприємства. 

Перший рівень описує взаємозв’язок показника 
величини вартості підприємства і факторів макро-
середовища D1,...,Dn, що його обумовлюють. На 

другому рівні системи факторів об’єднується вплив 
факторів макросередовища та мікросередовища, що 
визначається існуванням різного капіталу: матеріаль-
них (матеріальний капітал) і нематеріальних активів 
(корпоративний, організаційний, людський, управ-
лінський, інформаційний капітали). Якщо в період 
індустріальної економіки на вартість підприємства 
більше впливала наявність матеріальних активів, 
то в епоху інформаційного суспільства – нематері-
альних. Структурними елементами нематеріальних 
активів є: людський капітал (знання, креативність, 
навички, професійний досвід персоналу); органі-
заційний капітал (корпоративна культура, вміння 
працювати у команді, баланс особистих, колектив-
них та корпоративних цілей, лідерство); управлін-
ський капітал (рівень творчої активності управлін-
ського капіталу, форми організації і стимулювання 
праці, здатність системи управління щодо прийняття 
рішень, які відповідають зовнішнім умовам, визна-
ченим цілям і стратегіям); інформаційний капітал 
(інформаційні системи, бази даних, технології). 

Залежно від фактору впливу на величину вартості 
підприємства виділяють зовнішню та внутрішню 
інформацію, яка необхідна для її оцінки. Якщо на 
макросередовище суб’єкт господарювання має опо-
середкований вплив, то мікросередовище створює 
він сам. Саме обліково-аналітичне забезпечення 
управління вартістю підприємства є внутрішнім 
інформаційним базисом прийняття управлінського 
рішення, його складників: обліку, аналізу і контр-
олю. Внутрішні джерела інформації щодо обліку 
відображаються насамперед у звітності підприєм-
ства: фінансовій (фінансовий облік) та управлінській 
(управлінський облік). При цьому якщо фінансовий 
облік має регламентований характер інформації, 
що підпорядковується нормативно-правовим актам 
України, то в царини управлінського обліку виникає 
можливість формувати управлінські моделі оцінки 
вартості підприємства, особливо його складової час-
тини – ринкової. Це можливо за інтеграції управлін-
ського обліку в систему управління ринковою вар-
тістю на засадах вартісно-орієнтового менеджменту 
(VBM).

А. Раппорт [3] та Б. Стюарт [4] визначають вар-
тісно-орієнтоване управління як цілісну систему 
управління, що містить такі елементи:

1. «Оцінювання» включає вибір методів оцінки 
вартості для акціонерів та відстеження процесу ство-
рення нової вартості.

2. «Стратегія» встановлює шляхи, за допомогою 
яких буде досягнена основна ціль – зростання вар-
тості для акціонерів підприємства.

3. «Фінанси» виділяють основні фактори, які 
впливають на діяльність підприємства в цілому та 
його окремих підрозділів.

4. «Корпоративне управління» націлене на зба-
лансування інтересів акціонерів та менеджерів, роз-
робку системи мотивації менеджерів та співробітни-
ків.

Г. Арнольд виділяє такі основні елементи вар-
тісно-орієнтованого управління:

1. Збільшення добробуту акціонерів у довгостро-
ковому періоді.

2. Нова вартість для акціонерів створюється 
тільки тоді, коли величина прибутку перевищує 
витрати на капітал.

3. Система матеріального заохочення повинна 
базуватися на внутрішніх показниках, які викорис-
товуються для оцінки поточної діяльності підприєм-
ства та надання менеджерам інформації про досяг-
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нення головної стратегічної цілі – зростання вартості 
бізнесу. Зовнішні показники необхідно використо-
вувати для оцінки потенціалу підприємства створю-
вати вартість у довгостроковій перспективі [1].

Управління на основі VBM базується на балансі 
інтересів власників, що інвестують капітал для отри-
мання доходів, менеджменту та персоналу, чиї дії 
через систему мотивації персоналу підпорядковані 
підвищенню доходності й ринкової вартості підпри-
ємства. На практиці для публічної фінансової звіт-
ності вітчизняні підприємства віддають перевагу 
абсолютним показникам доходності (виручка від реа-
лізації, чистий прибуток), які вимірюють і масштаб 
бізнесу (а саме виручка від реалізації ). Протягом 
останніх п’яти років серед таких набувають поши-
рення VBM-показники EBITDA та маржинальна 
EBITDA. EBITDA визначає прибуток підприємства 
до оподаткування, витрат на амортизацію та сплати 
відсоткових платежів, але Національні стандарти 
бухгалтерського обліку не забезпечують адекватну 
інформацію для даного показника, незважаючи на те 
що під час реформування фінансової звітності в 2013 
р. була здійснена спроба приблизити звітність відпо-
відно до НП(С)БО) 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності» до міжнародних стандартів. 

У структурі «традиційних» для світової практики 
(тобто тих, що не базуються на дисконтованому гро-
шовому потоці) вартісно-орієнтованих показників 
альтернативним вимірником ефективності операцій-
ної діяльності є чистий операційний прибуток після 
оподаткування NOPAT [4] або чистий операційний 
прибуток за вирахуванням відкорегованих подат-
ків NOPLAT [5]. У національній практиці NOPAT/
NOPLAT використовується як чистий прибуток за 
даними фінансової звітності, зазвичай як допоміж-
ний показник для побудови фінансової панелі управ-
ління вартісно-орієнтованого підприємства. 

Загалом, як EBITDA так і NOPAT носять статич-
ний характер, не беруть до уваги динаміку операцій-
ної діяльності підприємства та зміни його ринкової 
вартості, не надають повної картини відносно пла-
тоспроможності та ефективності операційної діяль-
ності, тобто не можуть виконувати функцію безаль-
тернативних вимірників вартості підприємства. 

При цьому саме показники рентабельності є 
ключовими в структурі фінансових коефіцієнтів, 
оскільки оцінюють ефективність використання 
менеджментом підприємства його активів. У межах 
VBM найбільш поширеними є EBITDA margin, що 
показує ефективність власне операційної діяльності 
підприємства, та показники рентабельності активів 
(ROA), рентабельності власного капіталу (ROE) та 
рентабельності чистих активів (ROIC). Світова прак-
тика віддає перевагу останньому, що розраховується 
на основі NOPAT, та інформує інвесторів відносно 
рентабельності капіталу, залученого/інвестованого у 
підприємство.

Ефективні комунікації з інвестиційним співтова-
риством потребують використання показників, які 
виступають індикаторами майбутніх очікувань щодо 
прибутковості акцій: співвідношення ринкової ціни 
акції та її балансової вартості (Р/Е), форвардне Р/Е, 
норма дивідендів на акцію, EV/EBITDA. Водночас 
означені коефіцієнти, що базуються на бухгалтер-
ських величинах, ігнорують можливі перспективи 
зростання вартості підприємства. Відповідно, у сві-
товій практиці вартісного управління набувають зна-
чення показники зростання, серед яких – зростання 

доходності акцій (зростання EPS), що прямо пропо-
рційно впливає на вартість бізнесу, та показник зрос-
тання ціни і доходності (PEG). 

Проаналізовані показники, які впивають на вар-
тість підприємства, неможливо розрахувати на заса-
дах інформаційного забезпечення вітчизняної фінан-
сової звітності, що майже за 18 років гармонізації 
національного обліку до міжнародного не створює 
необхідну інформаційну базу для розрахунків VBM-
показників. Існуючі фінансові коефіцієнти, які 
можливо розрахувати за звітністю підприємства, не 
мають об’єктивного підґрунтя визначення ринкової 
вартості суб’єкта господарювання: еталонні значення 
не відображають галузевої специфіки, умов глобаль-
ного інформаційного суспільства тощо. Тобто для 
формування якісної облікової інформації необхідно 
реформувати звітність підприємств. На сьогодні 
тільки управлінська звітність підприємства, яку під-
приємства створюють для власних потреб, є інформа-
ційним забезпеченням розрахунків VBM-показників, 
але у зв’язку з тим, що дана звітність відображає 
інтереси тільки кола альфа-стейкхолдерів, необ-
хідно надати можливість суб’єктам господарюван-
ням повноцінно інтегрувати управлінський облік у 
загальну систему бухгалтерського обліку, насампе-
ред – у фінансову звітність підприємства.

Висновки. Отже, на сучасному етапі розвитку тео-
рії менеджменту, ринкова вартість бізнесу за своєю 
комплексністю не має рівних серед інших критеріїв 
ефективності підприємства, які не спроможні відо-
бразити в єдиному значенні сукупність різних фак-
торів мікро- та макросередовища. Використання 
концепції управління вартістю служить основою для 
розробки стратегії підприємства, дає можливість оці-
нити потенційні можливості його розвитку, сприяє 
підвищенню інвестиційної привабливості і, відпо-
відно, здатності підприємства виживати у довгостро-
ковій перспективі. При цьому головною метою стра-
тегічного управління компанії стає не отримання 
прибутку в чистому вигляді, а максимізація вартості 
підприємства. У результаті проведеного дослідження 
доведено, що саме принцип максимізації вартості 
стає базою для оцінки результатів функціонування 
бізнесу, універсальною системою для управління як 
окремими підрозділами – центрами відповідальності, 
так і підприємства в цілому, єдиною шкалою для 
виміру успіху в процесі реалізації стратегії. Тільки 
за наявності вказаного критерію забезпечується вза-
ємоузгодженість, збалансованість та ефективність 
зусиль на всіх рівнях управління.
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Постановка проблеми. Власний капітал відіграє 
ключову роль у створенні підприємства, а також є 
основою його функціонування та сталого розвитку. 
Саме власний капітал є джерелом формування ресур-
сів (засобів та предметів праці) підприємства під час 
його створення.

Для забезпечення ефективного функціонування 
підприємства та прийняття обґрунтованих управлін-
ських рішень керівникам потрібна оперативна інфор-
мація про фінансово-майновий стан підприємства. 

Чітке розуміння економічної сутності та особли-
востей бухгалтерського обліку власного капіталу 
забезпечить достовірне та повне відображення інфор-
мації щодо нього у фінансовій звітності. Це забез-
печить користувачів звітності інформацією для при-
йняття обґрунтованих управлінських рішень. 

Отже, розуміння сутності власного капіталу як 
категорії бухгалтерського обліку та визначення на 
цій основі основних аспектів обліку та відображення 
у фінансовій звітності власного капіталу є одним з 
актуальних питань, які стоять перед бухгалтерською 
наукою та потребують подальшого дослідження та 
вдосконалення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням сутності власного капіталу, його обліку й 
інформаційного забезпечення управління власним 
капіталом займалися вчені-економісти: В.В. Бланк, 
Р.В. Варічева, С.Ф. Голов, О.О. Канцуров, Г.Г. Кірей-
цев, В.Г. Лінник, І.Б. Садовська, В.Я. Соколов, 
В.В. Сопко та ін.

Проте, незважаючи на значну кількість наукових 
праць із визначеної проблематики, питання сутності 
та обліково-інформаційного забезпечення управлін-
ських рішень щодо власного капіталу не втрачає 
своєї актуальності.

Мета статті полягає в обґрунтуванні ролі та зна-
чення власного капіталу, а також актуальних питань 

обліково-інформаційного забезпечення управління 
власним капіталом у сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Особлива увага в процесі прийняття управлінських 
рішень належить саме питанням формування, роз-
поділу та використання власного капіталу, що забез-
печує достатній рівень фінансової стійкості підпри-
ємства.

Термін «капітал» походить від латинського слова 
capitalis – головний. На думку І.О. Бланка, власний 
капітал визначає ринкову вартість підприємства: 
«Капитал предприятия является главным измерите-
лем его рыночной стоимости. В этом качестве высту-
пает прежде всего собственный капитал предприятия, 
определяющий объем его чистых активов» [1, с. 416].

На законодавчому рівні (НП(С)БО 1) закріплено 
таке визначення власного капіталу: «Власний капі-
тал – частина в активах підприємства, що залиша-
ється після вирахування його зобов'язань» [5].

Активи – ресурси, контрольовані підприємством 
у результаті минулих подій, використання яких, 
як очікується, призведе до отримання економічних 
вигод у майбутньому [5]. 

Тобто активи – це власне майно підприємства, 
яке воно використовує або використає потім для 
отримання прибутку у майбутньому.

Для здійснення діяльності у будь-якій сфері під-
приємство повинно володіти певними ресурсами 
(засобами та предметами праці). Якщо підприємство 
придбало майно за рахунок лише коштів власників, 
то фундаментальна облікова модель балансу такого 
підприємства буде мати такий вигляд:

Активи (Assets) = Власний капітал (Equity)   (1)

Тобто коли підприємство ще не має зовнішньої 
заборгованості, розмір активів відповідає розміру 
власного капіталу. Коли ж підприємство залучає 
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кошти із зовнішніх джерел, фундаментальна облі-
кова модель балансу набуває такого вигляду:

Активи (Assets) = Власний капітал (Equity) + 
+Зобов’язання (Liabilities)                (2)

Із метою підтвердження виняткової ролі власного 
капіталу у формуванні вартості підприємства проа-
налізуємо загальний розмір власного капіталу під-
приємств України за видами економічної діяльності 
за 2013–2014 рр. (табл. 1, рис. 1) [9].

Так, загальний розмір власного капіталу під-
приємств України станом на 31.12.2014 р. становив 
1480658,0 млн. грн., що на 469717 млн. грн. менше 
ніж за 2013 р.

При цьому в розрізі видів економічної діяльності 
нарощення величини власного капіталу відбулося за 
такими видами, як: сільське, лісове та рибне госпо-
дарство (7 111,7 млн. грн.), професійна, наукова та 
технічна діяльність (109 242,8 млн. грн.), освіта (7,0 
млн. грн.). За іншими видами діяльності спостеріга-
ється зменшення розміру власного капіталу.

У табл. 2 представлено результати оцінки питомої 
ваги власного капіталу у валюті балансу підприємств 
України за видами економічної діяльності [9].

Проведені розрахунки дали змогу прослідкувати 
такі тенденції. Так, у 2014 р. порівняно з 2013 роком 

відбулося зменшення питомої ваги власного капіталу у 
валюті балансу на 9,44%. Зміни в бік збільшення пито-
мої ваги зафіксовано за професійною, науковою та тех-
нічною діяльністю (на 9,28%), освітою (на 1,8%) та мис-
тецтвом, спортом, розвагами та відпочинком (на 0,24%).

За іншими видами діяльності порівняно з 2013 р.  
відбулося зменшення питомої ваги власного капі-
талу. При цьому найбільші зміни показали інформа-
ція та телекомунікації (на 28,54%) та тимчасове роз-
міщування й організація харчування (на 25,06%).

Отже, проведені розрахунки підтверджують твер-
дження, що власний капітал є основою діяльності 
підприємства та відіграє ключову роль у формуванні 
його вартості.

У процесі діяльності на величину власного капі-
талу мають вплив різні операції, зокрема: визна-
ння доходів та витрат, додаткові внески засновників 
понад величину зареєстрованого капіталу, пере-
оцінка необоротних активів, безоплатне одержання 
необоротних активів, розподіл та використання при-
бутку тощо.

Відповідно до НП(С)БО 1, до складу власного 
капіталу підприємства включаються такі елементи: 
зареєстрований (пайовий) капітал, капітал в дооцін-
ках, додатковий капітал, резервний капітал, нероз-
поділений прибуток (непокритий збиток), неоплаче-
ний капітал, вилучений капітал. У табл 3. здійснено 
аналіз питомої ваги кожного із зазначених елементів 
у загальній вартості власного капіталу підприємств 
України за 2013–2014 рр. [9].

Проведені розрахунки дали змогу з’ясувати, що 
найбільшу питому вагу у складі власного капіталу 
підприємств України займає зареєстрований капітал 
–84,85% станом на 31.12.2014 р., при цьому його 
питома вага порівняно з 2013 р. виросла на 24,69%.

Ці значення є цілком зрозумілими, оскільки саме 
зареєстрований капітал є капіталом, який сформова-
ний за рахунок внесків власників підприємства гро-
шових коштів та інших активів і є відправною точ-
кою у функціонуванні підприємства.

Таблиця 1
Власний капітал підприємств України за видами економічної діяльності за 2013–2014 рр. (млн. грн., %)

Вид економічної діяльності
Власний капітал Зміни (+,-)

на 31 грудня 
2013 р.

питома 
вага, %

на 31 грудня 
2014 р.

питома 
вага, %

у сумі, 
млн. грн. 

у струк-
турі, %

Усього1 1950375,0 100,00 1480658,0 100,00 -469717 0,00

1. сільське, лісове та рибне господарство 156820,0 8,04 163931,7 11,07 +7111,7 +3,03

2. промисловість 721155,3 36,98 579218,9 39,12 -141936 +2,14

3. будівництво 32190,8 1,65 3144,7 0,21 -29046,1 -1,44

4. оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотран-
спортних засобів і мотоциклів

97560,1 5,00 -24005,6 -1,62 -121566 -6,62

5. транспорт, складське господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність

179355,1 9,20 151337,3 10,22 -28017,8 +1,03

6. тимчасове розміщування й організація харчу-
вання

13786 0,71 3333,9 0,23 -10452,1 -0,48

7. інформація та телекомунікації 29443,8 1,51 3896,9 0,26 -25546,9 -1,25

8. фінансова та страхова діяльність 204660,6 10,49 128436,4 8,67 -76224,2 -1,82

9. операції з нерухомим майном 141389,5 7,25 40629,1 2,74 -100760 -4,51

10. професійна, наукова та технічна діяльність 159850,7 8,20 269093,5 18,17 +109242,8 +9,98

11. діяльність у сфері адміністративного та допо-
міжного обслуговування

194169,8 9,96 144932,3 9,79 -49237,5 -0,17

12. освіта 1666,8 0,09 1673,8 0,11 +7,0 +0,03

13. охорона здоров'я та надання соціальної допо-
моги

5692,9 0,29 2858,1 0,19 -2834,8 -0,10

14. мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 11194,8 0,57 10868,1 0,73 -326,7 +0,16

15. надання інших видів послуг 1438,7 0,07 1308,9 0,09 -129,8 +0,01
1 Без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севас-
тополь та частини зони проведення антитерористичної операції.

Рис. 1. Динаміка власного капіталу підприємств  
України за видами економічної діяльності  

за 2013–2014 рр.
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Бухгалтерський облік формування власного капі-

талу залежить від організаційно-правової форми та 
виду діяльності підприємства та має свої особливості. 

Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського 
обліку активів, капіталу, зобов'язань і господар-
ських операцій підприємств і організацій, для обліку 
та узагальнення інформації про стан і рух елемен-
тів власного капіталу передбачено рахунки класу 4 
«Власний капітал та забезпечення зобов'язань» [6]. 

Основною прийняття управлінських рішень є 
інформація фінансової звітності, яка формується на 
основі даних бухгалтерського обліку.

Інформація про складові частини власного капі-
талу розкривається в чинних формах фінансової звіт-
ності з різним ступенем деталізації, а саме форма 1  
«Баланс (Звіт про фінансовий стан)», та форма 4 
«Звіт про власний капітал» та у Примітках до фінан-

Таблиця 2
Питома вага власного капіталу у валюті балансу підприємств за видами економічної діяльності  

за 2013–2014 рр. (млн. грн., %)

Види економічної діяльності
Власний капітал, млн. грн. Валюта балансу, млн. грн. Питома вага у 

валюті балансу, % Відхи-
ленняна 

31.12.2013р.
на 

31.12.2014р.
на 

31.12.2013р.
на 

31.12.2014р. 2013 рік 2014 рік

Усього1 1950375 1480658 5712275 5994266 34,14 24,70 -9,44

сільське, лісове та рибне госпо-
дарство 156820 163931,7 313096,8 390607 50,09 41,97 -8,12

промисловість 721155,3 579218,9 1872235,9 2010917,3 38,52 28,80 -9,71

будівництво 32190,8 3144,7 293017,2 269574,6 10,99 1,17 -9,82

оптова та роздріб-на торгівля; 
ремонт автотран-спортних засобів 
і мотоциклів

97560,1 -24005,6 1148632,8 1171108,1 8,49 -2,05 -10,54

транспорт, склад-ське господар-
ство, поштова та кур'єрська 
діяльність

179355,1 151337,3 374322,1 369502 47,91 40,96 -6,96

тимчасове розміщування й орга-
нізація харчування 13786 3333,9 37009,4 27359,7 37,25 12,19 -25,06

інформація та телекомунікації 29443,8 3896,9 90121,1 94420,1 32,67 4,13 -28,54

фінансова та стра-хова діяльність 204660,6 128436,4 366595,2 335333,9 55,83 38,30 -17,53

операції з нерухо-мим майном 141389,5 40629,1 449004,8 452794,9 31,49 8,97 -22,52

професійна, наукова та тех-нічна 
діяльність 159850,7 269093,5 464020,4 615355,8 34,45 43,73 +9,28

діяльність у сфері адміністратив-
ного та допоміжного обслугову-
вання

194169,8 144932,3 251976,5 208559,4 77,06 69,49 -7,57

освіта 1666,8 1673,8 2357 2308,1 70,72 72,52 +1,80

охорона здоров'я та надання соці-
альної допомоги 5692,9 2858,1 12589,9 9618,6 45,22 29,71 -15,50

мистецтво, спорт, розваги та від-
починок 11194,8 10868,1 32876,1 31697,4 34,05 34,29 +0,24

надання інших видів послуг 1438,7 1308,9 4419,6 5108,7 32,55 25,62 -6,93
1 Без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севас-
тополь та частини зони проведення антитерористичної операції. 

Таблиця 3
Динаміка елементів власного капіталу підприємств України за 2013–2014 рр. 

(станом на кінець року, млн. грн., %)

Елементи 2013 рік 2014 рік Відхилення (+,-)

сума,  
млн.грн

питома 
вага, %

сума,  
млн.грн

питома 
вага, %

за сумою, 
млн.грн

за струк-
турою, %

Усього власний капітал1 1950374,9 100,00 1480658,0 100,00 -469717,1 -

у тому числі:     

зареєстрований капітал 1173329,9 60,16 1256285,4 84,85 +82955,5 +24,69

додатковий капітал 820347,8 42,06 866086,2 58,49 +45738,4 +16,43

резервний капітал 50735 2,60 57335,9 3,87 +6600,9 +1,27

нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 20873,7 1,07 -579900,5 -39,17 -600774,2 -40,24

неоплачений та вилучений капітал 114911,5 5,89 119149 8,05 +4237,5 +2,16
1 Без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севас-
тополь та частини зони проведення антитерористичної операції. 
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підприємств України за 2013–2014 рр.  
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сової звітності, порядок заповнення яких визначено 
у Методичних рекомендацій щодо заповнення форм 
фінансової звітності, затверджених Наказом Мініс-
терства фінансів України від 28.03.2013 р. № 433 [7].

Для успішного та ефективного функціонування 
підприємство повинно сформувати оптимальну 
структуру капіталу, за якою співвідношення між 
власними та залученими ресурсами забезпечить най-
краще поєднання ризику й доходності. 

В.А. Кулик доводить, що саме бухгалтерський 
баланс є джерелом інформації для прийняття еконо-
мічних рішень у процесі здійснення антикризових 
заходів на підприємстві. Інформація бухгалтерського 
балансу є корисною як на етапі діагностики фінансо-
вого стану підприємства з метою запобігання кризовим 
явищам, так і на етапі ліквідації чи санації [3, с. 146].

Для аналізу складу і структури власного і залу-
ченого капіталу необхідно оцінити зміну величини 
власного та залученого капіталу, зміну розміру пито-
мої ваги кожної складової частини та їх впливу на 
побудову оптимального співвідношення між власним 
та залученим капіталом.

Достатня частка власного капіталу сприяє підви-
щенню інвестиційної привабливості підприємства, 
тобто власний капітал виступає гарантом захисту 
підприємства від впливу негативних явищ на його 
діяльність, значно знижує ймовірність банкрутства. 
Проте фінансування діяльності підприємства лише 
за рахунок власних коштів не завжди є свідченням 
ефективної діяльності.

Залучення коштів із метою фінансування розши-
рення виробництва, нарощення обсягів діяльності, 
як правило, дає змогу покращити фінансовий стан, 
підвищити ефективність використання капіталу під-
приємства в цілому і власного капіталу зокрема. 

Так, П.М. Герасим пропонує методику оптимізації 
структури власного капіталу, яка передбачає чотири 
етапи: проведення фінансово-економічного аналізу 
та оцінки ефективності формування і використання 
власного капіталу підприємства; виявлення інтегрова-
них шляхів оптимізації структури власного капіталу 
підприємства; надання інформаційної підтримки у 
прийнятті управлінських рішень щодо шляхів опти-
мізації структури власного капіталу підприємства; 
розробка ефективної парадигми збереження власного 
капіталу підприємства [3, с. 73].

Збільшення частки власного капіталу за рахунок 
будь-якого із джерел сприяє посиленню фінансової 
стійкості підприємства. При цьому наявність нероз-
поділеного прибутку може розглядатися як дже-
рело поповнення оборотних засобів і зниження рівня 
поточної кредиторської заборгованості. 

Чим активніше використовує підприємство залу-
чений капітал, тим більше в акціонерів потенційних 
можливостей отримати прибуток. Водночас зростає і 
ризик невиконання всіх зобов’язань, взятих підпри-
ємством під час залучення цього капіталу. 

Так, Р.В. Варічева пропонує методику аналізу 
оптимальності структури власного капіталу, побу-

довану на поєднанні ретроспективного та перспек-
тивного аналізу фінансової стійкості підприємств, 
одночасній максимізації зростання рентабельності 
власного капіталу та мінімізації середньозваженої 
вартості капіталу, що забезпечує отримання най-
більш повної та достовірної інформації про фінан-
сово-майновий стан підприємства і дає змогу спрог-
нозувати можливі напрями оптимізації структури 
капіталу задля підвищення показників розвитку під-
приємства [2, с. 165–167].

Висновки. Проведене дослідження дає змогу ствер-
джувати, що власний капітал є однією з ключових 
економічних категорій. Інформаційною базою управ-
ління підприємством є система обліку та фінансової 
звітності, які забезпечують обліково-інформаційну 
базу об’єктивного відображення стану, динаміки та 
використання власного капіталу. Для ефективного 
функціонування підприємство повинно сформувати 
оптимальну структуру капіталу, що є важливою умо-
вою сталого економічного розвитку.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента / И.А. Бланк. – 

К. : Ника-Центр, Эльга, 2004. – Т. 1. – 624 с.
2. Варічева Р.В. Аналіз оптимальності структури власного капі-

талу акціонерних товариств: проблеми та перспективи / 
Р.В. Варічева // Вісник соціально-економічних досліджень. – 
2012. – Вип. 4(47). – С. 155–167 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : file:///C:/Users/User/Downloads/Vsed_2012_4_26.pdf

3. Герасим П.М. Власний капітал підприємства як об'єкт облі-
ково-аналітичної діяльності / П.М. Герасим, Лобода Н.О., Гера-
сим М.П. // Економічні науки. Cерія «Облік і фінанси». – 2015. – 
Вип. 12(1). – С. 67–73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2015_12(1)__11.

4. Кулик В.А. Бухгалтерський баланс – джерело релевантної 
інформації у системі антикризового управління / В.А. Кулик // 
Науковий вісник Полтавського університету споживчої коопе-
рації України. – 2010. – № 1(40). – С. 143–146 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : ile:///C:/Users/User/Downloads/
Nvpusk_2010_1_30.pdf.

5. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності» : Наказ Міністерства 
фінансів України від 07.02.2013 р. № 73. [Електронний ресурс]. –  
Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.

6. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов’язань і господарських операцій підприємства і органі-
зацій : Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. 
№ 291 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.

7. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповне-
ння форм фінансової звітності : Наказ Міністерства фінан-
сів України від 28.03.2013 р. № 433 [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.

8. Садовська І.Б. Обліково-інформаційне забезпечення в управ-
лінні власним капіталом сільськогосподарських підприємств / 
І.Б. Садовська // Збірник наукових праць Луцького національ-
ного технічного університету. Економічні науки. Серія «Облік і 
фінанси». – 2012. – Вип. 9(33). – Ч. 3. – С. 207– 213 [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу : file:///C:/Users/User/Downloads/
ecnof_2012_9(3)__29%20(4).pdf.

9. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.



191ауковий вісник Херсонського державного університетуН
УДК 657.1:631.1 

Костишин Н.С.
кандидат економічних наук, 

доцент кафедри фундаментальних і спеціальних дисциплін 
Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу 

Тернопільського національного економічного університету

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ДОХОДІВ ДІЯЛЬНОСТІ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В ОБЛІКУ

У статті досліджено трактування категорії «дохід» з економічної, бухгалтерської та правової точок зору. Розглянуто позиції 
забезпечення фінансування підприємств сільського господарства за рахунок доходу. Визначено зміст облікової політики щодо 
відображення доходів. Наведено спрощену схему обліку доходів на рахунках з урахуванням особливостей побудови «Звіту про 
сукупний дохід».

Ключові слова: дохід, прибуток, виручка, економічна вигода, облік доходів від реалізації.

Костышин Н.С. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТРАЖЕНИЯ ДОХОДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЧЕТЕ

В статье исследованы толкования категории «доход» с экономической, бухгалтерской и правовой точек зрения. Рассмотре-
ны позиции обеспечения финансирования предприятий сельского хозяйства за счет дохода. Определено содержание учетной 
политики отражения доходов. Приведена упрощенная схема учета доходов на счетах с учетом особенностей построения «От-
чета о совокупном доходе».

Ключевые слова: доход, прибыль, выручка, экономическая выгода, учет доходов от реализации.

Kostyshyn N.S. ORGANIZATIONAL AND LEGAL SUPPORT OF INCOME REPRESENTATION OF AGRICULTURAL 
ENTERPRISES IN ACCOUNTING

It is researched interpretation of the category «income» of the economic, financial and legal points of view. It is considered positions  
of providing financing of agricultural enterprises by revenue. It is determined the content of accounting policies to reflect income.  A simpli-
fied scheme of income in the accounts is shown, taking into account the peculiarities of building  «Statement of comprehensive income».

Keywords: income, profit, earnings, economic benefit, accounting of sales.

Постановка проблеми. Сьогодні розвиток аграр-
ної галузі економіки характеризується загостренням 
проблем виживання та забезпечення безперервної 
діяльності суб’єктів господарювання в умовах мін-
ливого, невизначеного конкурентного середовища та 
складної політичної ситуації в країні. З метою одер-
жання якнайбільшого доходу це зумовлює необхід-
ність ефективного управління на таких підприєм-
ствах, адже  дохід є одним із ключових у системі 
вартісного виміру капіталу (майна) суб’єкта госпо-
дарювання, тому основною метою діяльності будь-
якої підприємницької структури є одержання най-
більшого прибутку, що безпосередньо залежить від 
величини отримуваних доходів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Катего-
рія доходу є однією з найскладніших в економічній 
науці. Вона була предметом широких дискусій серед 
представників різних економічних шкіл та напря-
мів і сьогодні знаходить своє відображення в науко-
вих працях багатьох сучасних дослідників, зокрема 
О.Г. Грищенка, О.А. Подолянчука, Ю.В. Понома-
рьова, Ю.І.  Продіус, В.А. Сідун, В.С.  Сухарського, 
О.І.  Ястремського. 

Ці економісти поняття «дохід» трактують 
по-різному. Одні ототожнюють його з виручкою 
від реалізації продукції, послуг та виконаних робіт  
(В.С. Сухарський [1, с. 347], О.І. Ястремський та 
О.Г. Грищенко [2, с. 655]), інші від цього вирахо-
вують податок на додану вартість та акцизний збір 
(В.А. Сідун, Ю.В. Пономарьова [3, с. 382]), суму 
матеріальних витрат (Ю.І. Продіус [4, с. 254]), а 
Г. Вознюк та А. Загороднюк окрім матеріальних 
витрат вираховують ще й витрати на збут [5, с. 363]. 
Цікавими є визначення  категорії «дохід» О.А. Подо-
лянчук, це «…надходження економічних вигод у 
результаті ефективного управління біологічними 
перетвореннями»  [6, с. 8]. 

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. У сучасних умовах термін «дохід» 
починає набувати ширшого значення і тлумачення: 
по-перше, як основне джерело прибутку (чистого 
доходу); по-друге, як складна за структурою кате-
горія, що вимагає теоретичного й методологічного 
уточнення.

Мета статті полягає в окресленні організаційного 
та правового забезпечення такого об’єкта обліку, 
як дохід, за рахунок якого формують фінансовий 
результат діяльності підприємств сільського госпо-
дарства.

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Попри складну суспільно-політичну ситуацію в 
Україні сільськогосподарські підприємства Чорт-
ківського району (Тернопільська область) продо-
вжують розвивати свою діяльність, яка спрямована 
для забезпечення потреб населення в продуктах 
харчування та промислових підприємств сиро-
виною. Вони намагаються відслідковувати зміни 
ринкового середовища, напрацьовувати методи 
протидії негативним моментам для збереження 
своєї конкурентоспроможності. Одним з інструмен-
тів збереження конкурентоспроможності є забез-
печення менеджерів правдивою неупередженою 
інформацією про доходи підприємства, а відтак, 
сприяння ефективному управлінню цими дохо-
дами, правильному визначенню прибутку, що в  
результаті впливає на здійснення вчасних і вірних 
податкових зобов’язань підприємства перед бюдже-
том.

Виробництво сільськогосподарської продукції в 
Чортківському районі за 2015 р. зросло на 95,8%  
порівняно з минулим роком, що в грошовому еквіва-
ленті становило 355,9 тис. грн. [7]. Цього року агра-
рії району зібрали на 23% більше зернових культур 
та на 68,8% – цукрових буряків (рис. 1).



192 Серія Економічні науки

Випуск 18. Частина 1. 2016

Позитивну динаміку отримали за рахунок збіль-
шення врожайності. Зокрема, у 2015 р. агрофор-
мування з 1 га зібраної площі отримали 554,0 ц 
солодких коренів, 355,0 ц картоплі, 62,0 ц зерно-
вих культур, 35,0 ц ріпаку, 25,6 ц сої тощо. Таким 
чином, сільськогосподарські підприємства поспри-
яли збільшенню наповнення місцевого і державного 
бюджетів за рахунок збільшення власного доходу.

Поняття «дохід» широковживане та багато-
значне. У широкому розумінні  воно означає будь-
яке надходження фінансових або матеріальних 
ресурсів (цінностей), які мають грошову оцінку, та 
об’єднує економічний та бухгалтерський підходи до 
його визначення.

Підґрунтям економічного підходу є вживання 
терміну «виручка», тобто обсягу продажу виробле-
ної сільськогосподарським підприємством продук-
ції (робіт, послуг). Іноді цей термін ототожнюється 

з поняттям «дохід підприємства», що включає такі 
притаманні йому елементи, як отримана орендна 
плата, роялті, дивіденди та відсотки зі сформованого 
підприємством портфеля фінансових інвестицій у 
цінні папери сторонніх організацій тощо. Тому ми 
підтримуємо думку тих економістів, які, враховуючи 
особливості сільськогосподарських підприємств, ува-
жають «виручку» вужчим поняттям, а термін «дохід 
підприємства» розглядають у ширшому аспекті й 
трактують його як суму виручки від реалізації про-
дукції та майна, а також від здійснення позареаліза-
ційних операцій.

Бухгалтерське трактування поняття доходу під-
приємства переважно базується на терміні «еконо-
мічна вигода». Саме такий зміст цієї категорії вико-
ристовується у теорії та методології європейського 
й українського обліків. При цьому сутність доходу 
в європейському обліку трактується з використан-
ням трьох концепцій: концепції продукту, концепції 
вибуття і концепції приросту. Відповідно до МСБО 
18 «Дохід», доходом визнається валове надходження 
економічних вигод протягом певного періоду, що 
виникає в ході звичайної діяльності суб’єкта госпо-
дарювання, коли власний капітал зростає внаслідок 
цього надходження, а не внаслідок внесків учасни-
ків капіталу [8]. Цікавим є трактування цього визна-
чення у Національних положеннях (стандартах) 
бухгалтерського обліку. Дохід, згідно із П(С)БО 15 
«Дохід», визнається під час збільшення активу або 
зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання 
власного капіталу (крім внеску учасників), якщо 
оцінка доходу може бути достовірно визначена [9]. 
Останні зміни ПКУ «дохід» розглядають із двох 
позицій: із джерелом походження з України та отри-
маного із джерел за межами України (рис. 2).

На відміну від широкого трактування 
категорії «дохід» як за економічним, так і 
за бухгалтерським підходами, вузьке трак-
тування цього поняття істотно обмежує його 
зміст за кількісними параметрами. Еконо-
місти, що притримуються цього підходу 
(зокрема М.С. Абрютіна, Ю.І. Продіус), зво-
дять поняття «дохід» до тієї частини вало-
вої виручки і результатів позареалізацій-
них операцій, що охоплює лише витрати на 
оплату праці та прибуток [11; 4].

Із метою посилення інформаційно-ана-
літичних функцій бухгалтерського обліку, 
на нашу думку, поняття доходу аграрних 
підприємства необхідно досліджувати у 
взаємозв’язку трьох складників: форми 
прояву, змісту та сутності. Розглянемо 
позиції забезпечення фінансування підпри-
ємств сільського господарства за рахунок 
доходу: 

1. Дохід є джерелом покриття всіх 
поточних витрат, пов’язаних із виробничо-
фінансовою діяльністю аграрних підпри-
ємств, і забезпечує всю поточну діяльність 
цих підприємств. 

2. Законодавчо визначена частина 
доходу підприємств є джерелом подат-
кових платежів і забезпечує виконання 
зобов’язань аграріїв перед державою. 

3. Дохід є джерелом формування при-
бутку, що забезпечує самофінансування 
діяльності сільськогосподарських підпри-
ємств у майбутньому. 

Використання такого підходу забез-
печить прийнятність його для потреб 
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Рис. 1. Виробництво сільськогосподарської 
продукції за 2014–2015 рр.

Дохід із джерелом його походження з України 
Дохід, отриманий із джерел 

за межами України 
  

Будь-який дохід, отриманий резидентами або 
нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх 
діяльності на території України (включаючи виплату 
(нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її 
континентальному шельфі, у винятковій (морській) 
економічній зоні в тому числі, але не винятково, доходи у 
вигляді:

а) процентів, дивідендів, роялті та будь-яких інших 
пасивних (інвестиційних) доходів, сплачених резидентами 
України;

б) доходів від надання резидентам або нерезидентам в 
оренду (користування) майна, розташованого в Україні, 
включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до 
розташованих в Україні портів;

в) доходів від продажу рухомого та нерухомого майна, 
доходів від відчуження корпоративних прав, цінних 
паперів, у тому числі акцій українських емітентів;

г) доходів, отриманих у вигляді внесків та премій на 
страхування і перестрахування ризиків на території 
України;

ґ) доходів страховиків-резидентів від страхування 
ризиків страхувальників-резидентів за межами України;

д) інших доходів від діяльності, у тому числі 
пов’язаних із повною або частковою переуступкою прав та 
обов’язків за угодами про розподіл продукції на митній 
території України або на територіях, що перебувають під 
контролем контролюючих органів (у зонах митного 
контролю, на спеціалізованих ліцензійних митних складах 
тощо);

е) спадщини, подарунків, виграшів, призів;
є) заробітної плати, інших виплат та винагород, 

виплачених відповідно до умов трудового та цивільно-
правового договору;
ж) доходів від зайняття підприємницькою та незалежною 
професійною діяльністю (ст. 14.1.54). 

Будь-який дохід, отриманий 
резидентами, у тому числі 
від будь-яких видів їх 
діяльності за межами митної 
території України,
включаючи проценти, 
дивіденди, роялті та будь-які 
інші види пасивних доходів, 
спадщину, подарунки, 
виграші, призи, доходи від 
виконання робіт (надання 
послуг) за цивільно-
правовими та трудовими 
договорами, від надання 
резидентам в оренду 
(користування) майна, 
розташованого за межами 
України, включаючи 
рухомий склад транспорту, 
приписаного до 
розташованих за межами 
України портів, доходи від 
продажу майна, 
розташованого за межами 
України, дохід від 
відчуження інвестиційних 
активів, у тому числі 
корпоративних прав, цінних 
паперів тощо; інші доходи 
від будь-яких видів 
діяльності за межами митної 
території України або 
територій, непідконтрольних 
контролюючим органам 
(ст. 14.1.55).
 

 
Рис. 2. Визначення категорії «дохід» у Податковому кодексі 

України (зі змінами та доповненнями) [10]
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управління та дасть змогу врахувати функціональні 
можливості доходу з позиції формування джерел 
фінансування підприємств сільського господарства.

Із прийняттям чергових змін до Податкового 
кодексу України змінено структуру доходів. І голо-
вне те, що тепер визнання та класифікація доходів 
для цілей оподаткування обумовлюється, головним 
чином, Національними положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку. Зокрема, у п. 134.1.1.1 
абз. 2 ПКУ сказано: «До річного доходу від будь-якої 
діяльності, визначеного за правилами бухгалтер-
ського обліку, включається дохід (виручка) від реа-
лізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші опера-
ційні доходи, фінансові доходи та інші доходи» [10]. 
Саме з метою наближення до бухгалтерського обліку 
були по-новому викладені правила оподаткування 
прибутку через зміну доходів та витрат. 

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 
15 «Дохід» дохід (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, інших активів) визнається в разі наявності 
більш широкого переліку умов: 

– покупцю передано ризики й вигоди, пов’язані з 
правом власності на продукцію (товар, інший актив); 

– підприємство не здійснює надалі управління 
та контроль  реалізованої продукції (товарів, інших 
активів); 

– сума доходу (виручка) може бути достовірно 
визначена; 

– є впевненість, що в результаті операції відбу-
деться збільшення економічних вигод підприємства, 
а витрати, пов’язані з цією операцією, можуть бути 
достовірно визначені [9].

Відповідно до ст. 334 Цивільного кодексу Укра-
їни, право власності у набувача майна за договором 
виникає з моменту передання майна, якщо інше не 
встановлено договором або законом [12]. Передан-
ням майна вважається вручення його набувачу або 
перевізнику, організації зв’язку тощо для відправ-
лення, пересилання набувачу майна, відчуженого без 
зобов’язання доставки. До передання майна прирів-
нюється вручення коносамента або іншого товарно-
розпорядчого документа на майно. Право власності 
на майно за договором, який підлягає нотаріальному 
посвідченню, виникає у набувача з моменту такого 
посвідчення або з моменту набрання законної сили 
рішенням суду про визнання договору, не посвідче-
ного нотаріально, дійсним. Якщо договір про 
відчуження майна підлягає державній реє-
страції, право власності у набувача виникає з 
моменту такої реєстрації.

Також Цивільним кодексом України 
обов’язок продавця передати реалізовану про-
дукцію (товар) покупцю вважається викона-
ним у момент:

– вручення продукції покупцю, якщо дого-
вором встановлений обов’язок продавця доста-
вити таку продукцію;

– надання реалізованої продукції в розпо-
рядження покупця, якщо вона має бути пере-
дана покупцю за місцезнаходженням цієї про-
дукції.

Договором купівлі-продажу може бути вста-
новлений інший момент виконання продавцем 
обов’язку передачі продукції, що реалізується.

Продукція вважається наданою в розпоря-
дження покупця, якщо у строк, встановлений 
договором, вона готова до передання покупцю 
в належному місці і покупець поінформований 
про це. Якщо з договору купівлі-продажу не 
випливає обов’язок продавця доставити продук-

цію або її передати до місцезнаходження, обов’язок 
продавця передати реалізовану продукцію покупцю 
вважається виконаним у момент її здачі перевізнику 
або організації зв’язку для доставки покупцю.

Отже, під час визначення моменту переходу права 
власності на продукцію (товар, інші активи) необ-
хідно керуватись положеннями статей Цивільного 
кодексу України, вказаними вище. Факт переходу 
права власності повинен бути документально під-
тверджений первинним документом – накладною, 
товарною накладною, товарно-транспортною наклад-
ною або іншим первинним документом, який, відпо-
відно до договору, фактично застосовується в обліку 
продавця продукції (товарів).

Стандарти бухгалтерського обліку України, так 
само як і Міжнародні стандарти, передбачають вико-
ристання єдиної методики обліку доходів від опе-
рацій-подій і від операцій-дій. При цьому в Між-
народних стандартах на відміну від Національних 
акцентується увага на несистематичному характері 
прибутку від інших операцій: «Прибуток від інших 
операцій відображає інші статті, які відповідають 
визначенню доходу і можуть виникати або не вини-
кати в ході звичайної діяльності підприємства» [8]. 
Аналіз П(С)БО 15 «Дохід» дає змогу зробити висно-
вок про відсутність інформації про не прогнозова-
ний, незалежний від підприємства характер доходів, 
що виникають у результаті зовнішніх подій, але, як 
було показано раніше, подібні доходи включені до 
складу доходів іншої операційної діяльності.

Раціональна та ефективна організація обліку дохо-
дів сільськогосподарських підприємств залежить від 
належним чином сформованої облікової політики, яка 
становить сукупність принципів, методів і процедур, 
що сприяють об’єктивному відображенню облікової 
інформації у фінансовій звітності. Доведено, що в 
основу розробки облікової політики аграрних підпри-
ємств повинен бути покладений принцип інновацій-
ного підходу до її побудови. Зміст облікової політики 
щодо обліку доходів наведено на рис. 3.

Виходячи з економічної суті операцій щодо обліку 
доходу підприємств та використання методу нараху-
вання, згідно з яким доходи визнаються незалежно 
від факту оплати, але в прямій залежності від факту 
здійснення робіт, послуг або відвантаження това-
рів чи готової продукції з урахуванням принципу 
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Рис. 3. Зміст облікової політики щодо обліку доходів 
сільськогосподарського підприємства
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переважання змісту над формою, слід складати бух-
галтерські записи (проводки), застосовуючи затвер-
джений єдиний План рахунків. Однак новий підхід 
полягає в тому, що під час складання бухгалтер-
ських записів у кожному конкретному випадку, за 
кожною операцією і на кожному підприємстві бух-
галтеру необхідно думати і повністю відмовитися від 
звичного штампа, від так званих типових проводок. 

Для відображення доходів аграрних підпри-
ємств в обліку Планом рахунків призначено рахунки 
класу 7 «Доходи та результати діяльності», відпо-
відно до якого застосовуються балансові рахунки та 
субрахунки першого рівня. Так, рахунок 70 «Дохід 
від реалізації» призначений для відображення 
загального доходу від реалізації (так званого вало-
вого), тобто доходу разом із сумою непрямих подат-
ків, зборів (обов’язкових платежів), що включені до 
ціни продажу. 

За інструкцією до Плану рахунків бухгалтер-
ського активів, капіталу, зобов’язань і господар-
ських операцій підприємств і організацій визнання 
доходу від реалізації відображається таким записом:

Д-т рахунка 36 «Розрахунки з покупцями та 
замовниками»;

К-т рахунка 70 «Дохід від реалізації».
Подальша операція – вилучення з доходу тієї 

його частки, що не належить підприємству (ПДВ, 
акциз тощо). До лютого 2013 р. за цією ж схемою 
дохід від реалізації відображався й у Звіті про фінан-
сові результати. Сьогодні цей фінансовий документ 
не тільки має уточнену назву – «Звіт про сукупний 
дохід», але й уже не показує механізму зменшення 
«валового» доходу підприємства на суми податкових 
зобов’язань, а починається ст. 2000 «Чистий дохід 
від реалізації продукції (товарів, послуг)».

Зважаючи на такі обставини, на нашу думку, 
слід спростити наведену вище схему обліку доходів 
на рахунках, тобто в результаті відображення опера-
ції реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) необ-
хідно відразу робити такий запис:

Д-т рахунка 36 «Розрахунки з покупцями та 
замовниками»

(на загальну суму заборгованості);
К-т рахунка 70 «Дохід від реалізації»

(на суму чистого доходу від реалізації);
К-т рахунка 643 «Податкове зобов’язання»

(на суму ПДВ, акцизу тощо).
Такі коригування дадуть можливість відображати 

в цьому звіті на єдиній методологічній основі всі 

види доходів аграрних підприємств, а саме: доходи 
від реалізації, інші операційні доходи, фінансові та 
інші доходи.

Висновки. Аналіз сучасної практики обліку дохо-
дів засвідчив, що  сьогoднi сільськогосподарські під-
приємства не можуть із достатнім ступенем достовір-
ності оцінити реальний отриманий дохід за звітний 
період, особливо в розрізі конкретних джерел його 
утворення. Це перешкоджає пошуку резервів покра-
щання їх діяльності, раціональному використанню 
матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. 
Таким чином, інформація, що надається з цього при-
воду користувачам фінансової звітності, може міс-
тити суттєві помилки, а відтак, призводити до при-
йняття неправильних економічних рішень.
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