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СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА  
В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ 

Анотація. У статті розглянуто етапи приватизації 
державних підприємств та охарактеризовано фінансо-
во-господарський стан державних підприємств. Також 
проаналізовано стан розвитку підприємництва в дер-
жавному секторі економіки України та зроблені відпо-
відні висновки.

Ключові слова: підприємництво, державний сектор 
економіки, фінансово-господарський стан, приватиза-
ція, доход, чистий прибуток.

Постановка проблеми. Розвиток підприємництва у дер-
жавному секторі економіки являється вагомим індикатором 
економічного процвітання країни, оскільки державні підпри-
ємства часто «закривають» ті ніші на ринку, які не бажає або 
не має змоги зайняти приватний бізнес. Державні підприємства 
часто забезпечують України тим товарами і послугами, які без 
них були би не доступними. Як показує практика країн Західної 
Європи та Північної Америки, повна приватизація всіх орга-
нізацій, що надають певні послуги населенню призводить до 
зниження рівня життя та переорієнтації державних видатків 
на галузі, що не мають прямого впливу на забезпечення бла-
гополуччя громадян країни. В той же час, приватні підприєм-
ства часто є більш економічно ефективними ніж державні. Це 
зумовлює проблему пошуку оптимального співвідношення між 
державною та приватною власністю для певної країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Велику увагу 
стану та розвитку підприємництва в державному секторі еко-
номіки Україні приділяють такі науковці як З.С. Варналій, 
О.В. Горбачевська, О.І. Кілієвич, Н.А. Малиш, І.В. Розпутенко, 
В.В. Юрчишин, В.Є. Воротін, В.М. Геєць, Я.А. Жаліло. 

Так, З.С. Варнавій велику увагу звертає на питання держав-
ного регулювання та самоорганізації підприємництва, зокрема, 
на систему державної підтримки та правового забезпечення 
його розвитку, а також основним напрямам фінансово-кредит-
ної підтримки підприємницького сектора та формам самоорга-
нізації суб'єктів підприємництва [1]. 

На думку Я.А. Жаліла, головною функцією державної стра-
тегії є впровадження схеми суспільної поведінки, яка сприя-
тиме пошуку компромісу між інтересами економічних суб’єк-
тів і пріоритетами економічної стратегії держави. Для цього 
необхідно зосередити увагу на подоланні слабкої дієздатності 
наявних у розпорядженні держави інструментів економічної 
політики та методології їх застосування [2, с. 30]. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної про-
блеми. Проте із постійним розвитком та вдосконаленням системи 
підприємництва в державному секторі економіки є необхідність 
у подальшому дослідженні розвитку державних підприємств. 

Зокрема, у розрізі економічного і політичного розвитку  
України. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи є аналіз та 
характеристика сучасного стану підприємництва в державному 
секторі економіки. Зокрема, виявлення тенденцій розвитку та 
характеристика основних показників діяльності для визначення 
фінансово-господарського стану державних підприємств.

Виклад основного матеріалу. Проблема пошуку опти-
мального співвідношення між державною та приватною влас-
ністю особливо гостра для України, оскільки вагому частку у 
вітчизняному ВВП складають стратегічні великі підприємства, 
побудовані у часи Радянського Союзу, і які спочатку знаходи-
лись у державній власності. Починаючи з 1996 і до тепер в 
Україні сформована відносно невелика група осіб, яка контро-
лює значну частку національного товарообороту. Це створює 
несприятливі умови для формування здорової ринкової кон-
куренції та контролю інфляції з боку вітчизняних державних 
фінансових інститутів. Тому дослідження розвитку державного 
підприємництва має відбуватись у розрізі економічного і полі-
тичного розвитку України.

Тому для визначення рівня економічного розвитку підпри-
ємств державного сектору економіки та їх впливу на економіку 
України загалом, проаналізуємо результати приватизації держав-
них підприємств з початку 90х рр. і до сьогодні. За даними гро-
мадської організації «Центр економічного розвитку» [3, с. 11-17] 
в Україні можна виділити наступні етапи приватизації.

1. Початковий етап приватизації (1992–1994 рр.). На даному 
етапі було заплановано приватизувати близько 2200 підпри-
ємств, проте у приватну власність перейшли лише 1% підпри-
ємств. Приватизації відбувалась на основі прийнятої у 1992 
році Державної програми приватизації. Причиною таких неви-
соких темпів приватизації стало те, що Кабінет Міністрів ухва-
лив постанову згідно із якою накладався мораторій на прива-
тизацію малих підприємств, що фактично, заблокувало даний 
етап роздержавлення вітчизняних підприємств. 

У 1993 році процес приватизації відбувався нетрадицій-
ним чином: роздержавленню підлягали стратегічні підприєм-
ства-монополісти, а не підприємства сфери технічного і побу-
тового обслуговування та сфери харчування, як це відбувалось 
в інших країнах. Таким чином, незбалансована політика уряду 
України призвела до того, що підприємства-монополісти опи-
нились у руках приватних інвесторів, а малі і середні підприєм-
ства залишились «на плечах» державного бюджету, що і стало 
початком формування класу олігархії. Підхід уряду базувався 
на необхідності поповнити бюджет, тож продавались у першу 
чергу ті підприємства, які були вигідними для потенційного 
приватного інвестора. Це суперечило міжнародній практиці 
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приватизації, де цей процес відбувається навпаки завдяки дер-
жавній підтримці.

2. Другий етап – масова приватизація (1995–1998 рр.). Про-
тягом даного етапу приватизації у «приватні руки» перейшло 
близько 50 000 підприємств, з яких лише 11 тис. були середні 
і великі об’єкти. Протягом 1995–1998 рр. виникла загроза, що 
не всі громадяни України можуть взяти участь у програмі при-
ватизації. Це зумовлено недосконалою системою захисту прав 
інвесторів, недовіра населення до нової моделі реалізації еко-
номічних відносин, а також бюрократичними бар’єрами. Таким 
чином, це сприяло посиленню монополізації ключових галузей 
української економіки.

3. Третій етап приватизації – індивідуальна грошова при-
ватизація (1999–2002 рр.). Даний етап відрізнявся тим, що мав 
на меті не тільки отримання доходів до бюджету, але й пере-
хід у приватний сектор складних комплексів, якій відігравали 
вагому роль у вітчизняній економіці. На даному етапі важливу 
роль відігравала диференціація за глибиною приватизації – 
часткою приватного інвестора. Так, було заплановано, що за 
період з 1999 по 2002 рр. буде приватизовано 833 підприєм-
ства з глибиною не більше 70 %, 1000 – від 70 до 100 % і 1631 
підприємство з глибиною не менше 100 %. Крім цього до при-
ватизації були допущені закордонні інвестори. Таким чином, 
програма приватизації під час реалізації третього етапу була 
найбільш успішною. Так, у 1999 році надходження до бюджету 
від приватизації складали 695 млн. грн., що на 190 % більше 
ніж за попередній рік. Найбільша сума надійшла від продажу 
енергетичних підприємств – 356,6 млн. грн. На аукціонах було 
продано кожне третє підприємство, що підлягало приватизації.

Станом на 2016 рік в Україні налічується 2215 державних 
підприємств, що становить 0,6 % від загальної кількості під-
приємств в Україні. Динаміка надходжень до бюджету України 
від приватизації підприємств протягом 2008-2015 рр. являється 
вкрай нестабільною. На рис. 1 зображено вплив обсягів прива-
тизації на динаміку ВВП України протягом 1992–2015 рр.

Загалом в Україні протягом 1992–2015 рр. приватизовано 
тільки 66607 підприємств, що становить лише 19,3% від кіль-
кості усіх підприємств, які діяли на території України станом 
кінець 2015 р. Таким чином, можна відзначити, що вплив при-
ватизації державних підприємств на ВВП все ж таки мав місце, 

проте визначити його напрямок та силу складно, оскільки на 
основі аналізу рис. 1 можна зробити висновок, що незалежно 
від обсягів приватизації динаміка ВВП визначалась скоріш за 
все іншими чинниками. Це також свідчить про те, що вивіль-
нені від приватизації кошти уряд не інвестував у розвиток еко-
номіки, більш ймовірно вони йшли на забезпечення соціальних 
потреб населення, що у довгостроковій перспективі мали нега-
тивні наслідки для всієї економіки.

Загальна кількість державних підприємств України ста-
ном на 9 червня 2016 року становить 2216. На рис. 2 наведена 
структура державних підприємств за державними установами, 
яким вони підпорядковуються.
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Рис. 2. Структура державних підприємств  
за державними установами, яким вони підпорядковуються 

станом на 09.06.2016 р.
Примітка: І – Державне агентство лісових ресурсів України, II – Наці-
ональна академія наук України, ІІІ – Міністерство економічного роз-
витку і торгівлі України, IV – Міністерство аграрної політики та про-
довольства України, V – Національна академія аграрних наук України, 
VI – Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, 
VII – Державна пенітенціарна служба України, VIII – Фонд державного 
майна України, IX – Державний концерн «Укроборонпром», X – Мініс-
терство оборони України, XI – Міністерство інфраструктури України; 
зазначені державні установи не являються єдиними, що мають у своєму 
підпорядкуванні державні підприємства, кількість підприємств, що не 
підпорядковуються даним установам – 683, їх частка – 30,83%.

Таким чином, на основі рис. 2 можна говорити про те, що 
найбільша кількість державних підприємств підпорядковується 
Державному агентству лісових ресурсів України, Національний 
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Рис. 1. Вплив обсягів приватизації на динаміку ВВП України протягом 1992–2015 рр.
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академії наук України, а також міністерствам економіч-
ного розвитку і торгівлі та аграрної політики і продо-
вольства. Слід зазначити, що серед державних установ, 
які мають у своєму підпорядкуванні державні підприєм-
ства, є державний концерн «Укроборонпром», потреба в 
існуванні якого викликає певні сумніви, оскільки Мініс-
терство оборони України також має у своєму підпоряд-
кування державні підприємства. Логічним є питання: 
навіщо потрібен даний концерн, як окрема державна 
установа, і чи взагалі потрібен такий посередник між 
Міністерством оброни України та вітчизняними обо-
ронними державними підприємствами. 

Користуючись  даними табл. 1, проаналізуємо 
динаміку таких показників діяльності державних під-
приємств України, як чистий прибуток і дохід. 

На рис. 3 представлено темпи росту доходу 19-ти 
найбільших державних підприємств України за період 
з 2013 по 2015 рр., %.

На підставі аналізу рис. 3, можна зробити висно-
вок, що середній темп росту за 2014-2015 рр. (36%) є 
більшим за значення даного показника у попередньому 
періоді (26,7%). Це сприятливо характеризує вітчиз-
няні суб’єкти господарювання, оскільки дає можли-

Таблиця 1
Значення чистого доходу і чистий прибутку для 26-ти найбільших  

за обсягом активів державних підприємств України за 2013-2015 рр., млн. грн.

№ з/п Підприємства: Дохід, млн. грн. Чистий прибуток, млн. грн.
2013 2014 2015 2013 2014 2015

1 НАК «Нафтогаз України» 77018 72656 131248 -14690 -80055 -36323
2 ПАТ «Укрзалізниця» 5105 23439 60126 558 -8176 16842
3 ДП НАК «Енергоатом» 17236 23237 32904 -4791 -6494 1168
4 ПАТ «Центренерго» 7454 7557 6864 487 70 70
5 ДП «Вугілля України» 5376 6507 2751 -9 0 -1244
6 ПАТ «Одеський припортовий завод» 4904 5428 11195 -1144 -270 211
7 ПАТ «Адміністрація морських портів України» 1871 4002 6811 647 1511 3847
8 ВАТ «Харківобленерго» 3656 3948 4941 29 30 32
9 УДППЗ «Укрпошта» 3971 3697 3902 42 -4 41

10 ДП «Антонов» 3269 3347 3788 39 39 379
11 ДП «Укренерго» 3325 3097 5433 788 -1198 820
12 ПАТ «Аграрний фонд» 0,003 2772 2875 84 666 155
13 ПАТ «Укргідроенерго» 2722 2582 4469 1313 476 1091

14 ДП «Державне підприємство обслуговування 
повітряного руху України» 2742 2385 2046 380 303 342

15 ПАТ «Автомобільні дороги України» 3197 2179 2779 -60 -232 -216
16 ПАТ «Сумихімпром» 1416 1960 2509 -201 -99 8
17 ДП «Електроважмаш» 2205 1865 1897 79 22 -121
18 ПАТ «Турбоатом» 1741 1842 2734 583 637 1842
19 ДП «Укрспирт» 2034 1691 1857 26 -99 16
20 ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 1385 1577 2516 127 -884 696
21 ПАТ «Хмельницькобленерго» 1001 11 1420 49 26 39
22 ПАТ «Миколаївобленерго» 1379 1054 2149 17 15 11
23 ДП «Маріупольський морський торговельний порт» 923 901 984 274 331 516
24 ДП «Іллічівський морський торговельний порт» 0,659 0,769 1641 -76 117 526
25 ДП «Одеський морський торговельний порт» 457 292 505 179 147 397

26 Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила 
Галицького 0,105 0,116 178 16 26 59

Примітка: побудовано автором на основі даних [4]
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вість судити про початок їх економічного відродження. 
Для більш повного аналізу фінансового стану даних 
підприємств необхідно дослідити динаміки чистого 
прибутку за період з 2013 по 2015 рр. (рис. 4).

Як бачимо з рис. 4, динаміка чистого прибутку за 
останні три роки для досліджуваних підприємств в 
цілому не була настільки втішною: за період з 2013 по 
2014 рр., чистий прибуток зменшився в середньому 
на 26,301%, а протягом 2014–2015 рр. – на 0,593%. На 
рис. 5 зображено значення темпів росту чистого при-
бутку для підприємств із аномальними значеннями 
цього показника за період з 2013 по 2015 рр. у %.

На основі рис. 5 можна стверджувати, що діяль-
ність деяких державних підприємств характеризується 
значною нестабільністю, що зазвичай пояснюється не 
великою місткістю ринку, проте якщо врахувати спе-
цифіку діяльності кожного із наведених підприємств, 
можна відзначити, що для таких суб’єктів, як УДППЗ 
«Укрпошта», ПАТ «Укрзалізниця», ДП «Укрспирт», 
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», НАК 
«Нафтогаз України» характерним є ринок із високою 
місткістю, тому аномально високі коливання чистого 
прибутку викликає певні сумніви стосовно прозорості 
розподілу виручених від продажу продукції коштів 
на даних підприємствах. Для більш повного аналізу 
отриманих результатів доцільно визначити ті підпри-
ємства, для яких характерним було аномально високе 
зростання доходу за період з 2013 по 2015 рр. (рис. 6).

Як бачимо, для значно меншої кількості, із 26-ти 
проаналізованих, державних підприємств спостеріга-
ється аномально високе або низьке значення відносної 
зміни доходу у порівняння із кількістю підприємств 
для яких виявлено аномальне значення даного показ-
ника при аналізування динаміки чистого прибутку за 
2013-2015 рр. Так, серед 26-ти стратегічних держав-
них підприємств до тих, чия аномальна зміна чистого 
прибутку не пов’язана із зміною доходу за досліджу-
ваний період були такі: ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль», ДП «Укрспирт», ДП «Електроважмаш», 
ПАТ «Аграрний фонд», УДППЗ «Укрпошта», НАК 
«Нафтогаз України». 

Варто зазначити, що аномально висока волатиль-
ність доходу і чистого прибутку почала спостерігатись 
починаючи з 2013 р. Це може бути зумовлено початком 
реформ в Україні. Зокрема, вперше за роки незалеж-
ності Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
України почало публікувати агреговані результати 
фінансово-господарської діяльності 100-та найбіль-
ших державних підприємств України. Доступність 
інформації про діяльність цих підприємств, а також 
публічний характер їх реєстрації зумовило ймовірний 
вплив кон’юнктури ринку емітованих ними цінних 
паперів на їх фінансові результати. 

Висновки і пропозиції. Таким чином, на підставі 
проведеного аналізу державних підприємств України 
можна привести такі висновки:

1. Діяльність державних підприємств не мала 
суттєвого впливу на динаміку ВВП, що зумовлено 
постійним зменшенням їх кількості та ,порівняно із 
приватним сектором економіки, не надто успішними 
фінансовими результатами;

 
 Рис. 4. Динаміка темпів росту чистого прибутку для деяких 

державних підприємств України, які входять до 30-ти найбільших  
за обсягом активів за період з 2013 по 2015 рр., %

Рис. 5. Динаміка темпів росту чистого прибутку державних 
підприємств із аномальними значеннями даного показника  

за період з 2013 по 2015 рр., %

Рис. 6. Динаміка темпів росту доходу державних підприємств,  
для яких спостерігалось аномальне значення даного показника  

за період з 2013 по 2015 рр., %
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2. Державні підприємства, частка держави у яких є меншою 
100 %, характеризуються значно кращим фінансово-господар-
ським станом ніж підприємства, що повністю знаходяться у 
володінні держави.

3. За період з 2014 по 2015 рр. спостерігається значне 
покращення фінансово-господарських результатів державних 
підприємств, що свідчить про наявність потенціалу щодо три-
валого економічного розвитку у перспективі.

Варто зазначити, що в умовах ринкової трансформації еко-
номіки України розвиток підприємництва є основою економіч-
ного і соціального розвитку, вирішення соціальних проблем, 
подолання бідності та забезпечення високого рівня життя гро-
мадян. Тому, держава повинна долати всі проблеми, які уне-
можливлюють розвиток державного підприємництва для забез-
печення ефективності функціонування та зменшення тіньової 
частки у вітчизняному підприємництві.
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Сытник Н.С., Старух А.І. Современное состоя-
ние развития предпринимательства в государствен-
ном секторе экономики

Аннотация. В статье рассмотрены этапы приватиза-
ции государственных предприятий и охарактеризованы 
финансово-хозяйственное состояние государственных 
предприятий. Также проанализировано состояние раз-
вития предпринимательства в государственном секто-
ре экономики Украины и сделаны соответствующие 
выводы.

Ключевые слова: предпринимательство, государ-
ственный сектор экономики, финансово-хозяйственное 
состояние, приватизация, доход, чистая прибыль.

Sytnyk N.S., Starukh A.I. The current state of 
entrepreneurship development in the public sector of 
economy

Summary. The article investigates the privatization 
stages of state enterprises and describes their financial and 
economic condition. The state of entrepreneurship devel-
opment in the public sector of economy of Ukraine is also 
analysed and appropriate conclusions are made.

Keywords: business, public sector, financial and eco-
nomic situation, privatization, income, net income.
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО МОНІТОРИНГУ ЧИННИКІВ 
СЕРЕДОВИЩА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 

Анотація. Стаття присвячена розробці методичного 
підходу до моніторингу чинників середовища соціаль-
но-економічної системи задля ідентифікації імпульсів її 
розвитку. Встановлено, що соціально-економічні систе-
ми перебувають під впливом різноманітних чинників 
середовища, які мають бути враховані при розробці 
механізмів управління розвитком системи. Запропоно-
ваний методичний підхід включає цільовий, функціо-
нальний, регламентаційний, організаційний блоки, а 
також блок методичного забезпечення та блок резуль-
татів. На основі результатів моніторингу чинників сере-
довища соціально-економічної системи пропонується 
визначати імпульси її розвитку. Врахування визначених 
на основі запропонованого підходу імпульсів дасть змо-
гу розробити дієвий механізм управління її розвитком.

Ключові слова: чинник, соціально-економічна си-
стема, імпульс, розвиток, інструментарій, механізм 
управління. 

Постановка проблеми. Соціально-економічні системи 
макро-, мезо- та мікрорівня вирізняються відкритістю, тобто 
перебувають під постійним впливом чинників зовнішнього 
середовища. Слід зазначити, що середовище функціонування 
є складним та мінливим, відзначається суттєвою турбулентні-
стю, що значно підсилює необхідність врахування впливу зов-
нішніх чинників у ході управління розвитком соціально-еконо-
мічної системи. Інструментом, який дозволяє врахувати вплив 
чинників та обрати адекватний механізм управління розвитком, 
може стати моніторинг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Моніторинг як 
інструмент дослідження середовища соціально-економічних 
систем різних рівнів досліджувався багатьма авторами. Вод-
ночас, автори далеко не завжди одностайні щодо сутності та 
змістової наповнюваності цього поняття.

В економічному словнику, укладачами якого є Б. Райзберг, 
Л. Лозовський, О. Стародубцева [1], моніторинг визначається, 
по-перше, як неперервне спостереження за економічними 
об’єктами, аналіз їхньої діяльності як складова частина управ-
ління, а по-друге, як систематичне відстеження, вивчення стану 
соціальних явищ та процесів, зіставлення результатів постій-
них спостережень для отримання обґрунтованих уявлень про 
їхнє дійсне положення, тенденції змін, розвитку. Аналогічної 
думки щодо сутності терміну «моніторинг» дотримується 
укладач Великого економічного словнику А. Азріліян [2], вва-
жаючи моніторинг невід’ємною складовою частиною процесів 
управління. 

О. Шишкін, вивчаючи сутність, задачі та принципи моні-
торингу, зазначає, що моніторинг є сукупністю прийомів щодо 
відстеження, аналізу, оцінки та прогнозування соціально-еко-
номічних процесів, пов’язаних з реформами, а також збирання, 
обробки інформації й підготовки рекомендацій стосовно роз-

витку реформи [3, с. 20]. Це трактування обмежує коло засто-
сування поняття «моніторинг» політичною сферою. 

У роботах таких авторів, як Ж. Ганєєва [4], Ю. Ізраель 
[5, с. 12], С. Мангутова [6] моніторинг розглядається як склад-
ний процес, спрямований на збирання інформації про досліджу-
ваний об’єкт, із метою подальшої діагностики наявної ситуації. 
Водночас, таке визначення охоплює лише початкові етапи моні-
торингу як виду дослідження соціально-економічних систем. 

На відміну від вище наведених визначень, М. Реймерс [7], 
розглядаючи здебільшого використання моніторингу в сфері 
природокористування, вважає, що моніторинг передбачає вико-
нання двох пов’язаних між собою функцій, якими є спостере-
ження та попередження. Деякі автори, зокрема Я. Побурко [9], 
трактують моніторинг як безперервне спостереження за станом 
об’єкта з метою запобігання несприятливим відхиленням щодо 
найбільш важливих параметрів. 

Найбільш загальне визначення, на наш погляд, наводиться 
в роботах таких науковців, як Г. Бушмелева та О. Майоров  
[10; 11], на думку яких моніторинг слід визначати як систему 
спостережень, оцінювання й прогнозу змін у стані об'єктів 
дослідження. 

Не дивлячись на те, що проблема моніторингу є досить 
вивченою, на нашу думку, потребують певних уточнень певні 
методичні засади проведення моніторингу чинників сере-
довища соціально-економічної системи з метою виявлення 
імпульсів їхнього розвитку.

Формулювання мети дослідження. Зважаючи на викла-
дене вище, постає завдання дослідити теоретичні та методичні 
аспекти проведення моніторингу чинників середовища соці-
ально-економічної системи та розробити відповідний методич-
ний підхід, застосування якого має спрямовуватися на іденти-
фікацію імпульсів розвитку соціально-економічної системи. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Слід 
зазначити, що, на нашу думку, найбільш прийнятним є наступне 
визначення моніторингу – спеціально організоване цільове 
систематичне спостереження і діагностику перебігу найважли-
віших соціально-економічних процесів з метою їх аналізу, іден-
тифікації та виявлення кола регульованих чинників у процесах 
підготовки та прийняття рішень [12].

Якщо порівнювати моніторинг соціально-економічної сис-
теми зі стандартною статистичною технологією, то слід відзна-
чити, що моніторинг відрізняється, в першу чергу тим, що має 
цільовий характер спостереження з орієнтацією на виявлення 
змін локального і загального характеру, можливостей виник-
нення несприятливих і ризикових ситуацій. 

Запропонований нами методичний підхід до моніторингу 
визначення чинників розвитку соціально-економічних систем 
наведений на рисунку 1.

Моніторинг характеризується включенням у сферу спосте-
реження, нагромадження та аналізу не лише кількісних, а й якіс-
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них, нечислових даних, широким використанням комп’ютерних 
методів отримання, оброблення і візуалізації інформації.

Головним завданням моніторингу чинників розвитку соці-
ально-економічної системи є створення надійної й об’єктивної 
бази для прийняття обґрунтованих рішень щодо управління її 
розвитком на основі визначених за його результатами механіз-
мів управління, дія яких спрямовується на активізацію наявних 
імпульсів розвитку. 

Слід зазначити, що головною метою моніторингу чинників 
розвитку соціально-економічної системи є збирання, вивчення 
і підготовка інформації для аналізу та прийняття економічних 
рішень на різних рівнях управління з врахуванням виявлених 
імпульсів розвитку. 

З огляду на мету моніторингу чинників розвитку соціаль-
но-економічної системи, можна виокремити також його головні 
завдання.
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Головне завдання: створення надійної й об'єктивної бази для прийняття обґрунтованих рішень 
щодо управління її розвитком на основі визначених за його результатами засобів, дія яких 
спрямовується на активізацію наявних імпульсів розвитку 

Задачі: початкова і поточна ідентифікація розвитку як складного соціально-економічного 
процесу, що залежить від багатьох чинників, які можуть мати зовнішній і внутрішній характер; 
аналіз взаємозв'язків процесів і виявлення кола керованих та некерованих чинників розвитку; 
короткострокове прогнозування перебігу розвитку соціально-економічної системи, за якою 
здійснюють спостереження 

Принципи: відповідність меті, достовірність, достатність, надійність, оперативність, 
безперервність, систематичність 

Вимоги: цільова спрямованість та максимальна об'єктивність висновків на кожній стадії 
обробки зібраних даних. 
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системи 

Джерела інформації: 
внутрішні  
зовнішні 

Методи обробки 
інформації: 
Узагальнення, групування, 
систематизація, аналіз, 
синтез 

Методи отримання 
інформації: 
Спостереження, опитування, 
вимірювання, оцінка 

Методи моделювання: 
аналітичне вирівнювання, 
кореляційно-регресійний 
аналіз 

Змістовий інструментарій 

Критерії: характер впливу, сила впливу, 
спрямованість 

Показники: кількісні та якісні зміни 
складових середовища системи 

Процедури: збір інформації, обробка інформації, аналіз інформації, моделювання 

Зовнішні та внутрішні чинники та їх 
характеристики за визначеними критеріями 

Результат: Інформаційна база прийняття 
управлінських рішень 

Рис. 1. Методичний підхід до моніторингу визначення чинників розвитку 
Джерело: розроблено автором
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По-перше, таким завданням є початкова і поточна ідентифі-
кація розвитку як складного соціально-економічного процесу, 
що залежить від багатьох чинників, які можуть мати зовнішній 
і внутрішній характер. Моніторинг дає можливість накопичу-
вати дані для перегляду і коригування самої структурної схеми 
протікання процесу розвитку окремої соціально-економічної 
системи.

По-друге, завданням моніторингу є аналіз взаємозв’язків 
процесів і виявлення кола керованих та некерованих чинників 
розвитку. Розвиток як динамічний процес характеризується не 
тільки виходами і входами, які кількісно змінюються, а й мін-
ливим переліком чинників, під впливом яких він відбувається 
і враховувати які необхідно в ході управління цим процесом. 
Саме це є головним ускладненням управління розвитком будь-
якої соціально-економічної системи. Згладити це ускладнення 
можливо лише завдяки нагромадженню даних, що відобража-
ють вплив тих чи інших чинників на процес розвитку соціаль-
но-економічної системи.

По-третє, завданням моніторингу є короткострокове про-
гнозування перебігу розвитку соціально-економічної системи, 
за якою здійснюють спостереження. Під прогнозуванням 
зазвичай розуміють визначення стану об'єкта в майбутньому 
періоді за тих чи інших умов. Однак для динамічних проце-
сів, поняття майбутнього і сьогодення не мають чіткої межі. На 
відміну від об’єкта процес, як правило, не має чітких просто-
рових меж і описується своїми функціональними показниками. 
Аналогічно неможливо чітко встановити і часові межі процесу 
Для реалізації цільової спрямованості моніторингу в кожному 
випадку необхідно мати на увазі, що інтерпретація поточного 
значення спостереження можлива лише тоді, коли воно розгля-
дається не просто як завершальний елемент минулого періоду, 
а як єднальна ланка між минулим і майбутнім.

Для того, щоб моніторинг чинників розвитку соціально- 
економічної системи забезпечував суб’єктів управління необ-
хідною, достатньою та достовірною інформацією, важливо 
правильно визначити напрями управлінської діяльності або 
об’єкти, які будуть систематично відстежуватися, та сформулю-
вати критерії, за якими отриману інформацію оцінюватимуть, 
порівнюватимуть і аналізуватимуть. Об’єктами моніторингу 
(сферою моніторингу) чинників розвитку соціально-економіч-
ної системи мають виступати основні складові її внутрішнього 
і зовнішнього середовища.

Необхідно також визначитись із методикою збирання інфор-
мації. Це пов’язане з тим, що у кожному конкретному випадку 
обирають ті методики, які дозволяють опе-
ративно, з невеликими витратами, у пов-
ному обсязі й об'єктивно отримати необхідні 
дані. Отримана моніторингова інформація 
перетворюється на зручну для використання 
форму. Далі проводять аналіз і діагностику 
розвитку соціально-економічної системи.

Отже, моніторинг чинників розвитку 
соціально-економічної системи як цілісна 
система спостереження, аналізу і діагностики 
є необхідною ланкою під час підготовки, при-
йняття і контролю рішень у сфері управління 
соціально-економічною системою. 

При цьому, вкрай важливого значення 
набуває методичне забезпечення моніторингу 
чинників розвитку соціально-економічної 
системи, що вимагає розроблення й адаптації 

особливого інструментарію моделювання, який відповідає його 
завданням, як узагальненого методу соціально-економічних 
вимірювань, аналізу та регулювання. Зокрема, має бути розро-
блена методологія побудови економіко-статистичних моделей 
зі змінним екзогенно та ендогенно формованим складом чин-
ників; визначені методи спільного обліку кількісних і якісних 
даних, застосований метод аналітичного вирівнювання. 

На основі моніторингу визначаються чинники (внутрішні 
та зовнішні) розвитку соціально-економічної системи. Після 
цього варто перевірити, чи є вплив окремого чинника прямим 
та досить сильним. Якщо ні, то ці чинники можна опустити, не 
враховуючи їх вплив. Якщо ж так, то перевіряється, чи сприяє 
вплив чинника досягненню цілей розвитку. 

Визначення імпульсів розвитку соціально-економічної 
системи є наступним етапом після моніторингу чинників її 
розвитку. Метою даного етапу є ідентифікація імпульсів роз-
витку соціально-економічної системи. Щодо завдання даного 
етапу, то воно може бути сформульоване наступним чином: 
створення підґрунтя для розробки драйверів управління роз-
витком соціально-економічної системи з врахуванням імпуль-
сів її розвитку. 

Визначення імпульсів розвитку соціально-економічної 
системи покликане виконати дві основні функції – аналітичну 
(здійснити аналіз виявлених в ході здійснення моніторингу 
чинників розвитку соціально-економічної системи) та селек-
ційну (вибрати серед виявлених чинників ті, що відповідають 
певним критеріям).

Етап визначення імпульсів розвитку соціально-економіч-
ної системи має відповідати певним вимогам. Перш за все, 
до таких вимог слід віднести всеохоплюючий характер (тобто 
мають бути враховані всі наявні імпульси розвитку). Крім того, 
вимогою є відповідність меті розвитку соціально-економічної 
системи, тобто до переліку імпульсів мають відносити лише ті 
чинники, що сприяють досягненню мети розвитку. 

Принципами визначення імпульсів розвитку соціально-еко-
номічної системи мають бути точність (правильне відтворення 
впливу чинників на розвиток соціально-економічної системи), 
повнота (охоплення всіх імпульсів, що впливають на розвиток 
соціально-економічної системи), зваженість (включення до 
переліку імпульсів лише тих чинників, вплив яких є суттєвим).

Для визначення імпульсів розвитку соціально-економіч-
ної системи використовуються методи порівняння (чинники, 
що впливають на параметри соціально-економічної системи, 
порівнюють між собою за окремими параметрами) та сор-
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Рис. 2. Місце імпульсів розвитку серед чинників,  
що впливають на параметри соціально-економічної системи
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тування (виокремлюють окремі види чинників відповідно до 
критеріїв їх віднесення до переліку імпульсів).

Критеріями, за якими чинники включаються до переліку 
імпульсів розвитку соціально-економічної системи є прямий 
характер впливу, висока сила впливу та позитивна спрямованість.

Місце імпульсів розвитку серед чинників, що впливають на 
параметри соціально-економічної системи, може бути проілю-
стровано за допомогою рисунку 2. 

Тобто, якщо чинник відповідає всім трьом критеріям, лише 
тоді він включається до переліку імпульсів розвитку соціаль-
но-економічної системи.

З врахуванням вказаних критеріїв здійснюються наступні 
процедури: 

– вибір чинників, що прямо впливають на параметри 
соціально-економічної системи (як результат формується мно-
жина чинників прямого впливу);

– вибір серед обраних чинників тих, що мають сильний 
вплив (як результат формується множина імпульсів розвитку та 
імпульсів коливань);

– вибір серед обраних чинників конструктивних (як 
результат формується множина імпульсів розвитку).

Висновки. Застосування запропонованого методичного 
підходу до моніторингу чинників середовища соціально-еко-
номічної системи дозволить створити підґрунтя для виявлення 
імпульсів її розвитку. На цій основі стане можливим розробка 
дієвих механізмів управління розвитком соціально-економічної 
системи та підвищити ефективність їх застосування.
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Кононова И.В. Методический подход к монито-
рингу факторов среды социально-экономической 
системы

Аннотация. Статья посвящена разработке мето-
дического подхода к мониторингу факторов среды со-
циально-экономической системы для идентификации 
импульсов ее развития. Установлено, что социаль-
но-экономические системы находятся под влиянием раз-
личных факторов среды, которые должны быть учтены 
при разработке механизмов управления развитием 
системы. Предложенный методический подход вклю-
чает целевой, функциональный, регламентационный, 
организационный блоки, а также блок методического 
обеспечения и блок результатов. На основе результа-
тов мониторинга факторов среды социально-экономи-
ческой системы предлагается определять импульсы ее 
развития. Учет определенных на основе предложенного 
подхода импульсов позволит разработать действенный 
механизм управления ее развитием.

Ключевые слова: фактор, социально-экономиче-
ская система, импульс, развитие, инструментарий, ме-
ханизм управления.

Kononova I.V. The methodical approach to the 
monitoring of environmental factors of socio-economic 
system

Summary. The article is devoted to developing meth-
odological approach to the monitoring of environmental 
factors of socio-economic system in order to identify the 
pulse of its development. It is established that socio-eco-
nomic systems are influenced by various environmental 
factors, which must be taken into account in the elaboration 
of mechanisms for management of system development. 
The methodical approach involves targeted, functional, 
regulatory, organizational, methodological support unit and 
unit of results. Based on the results of monitoring of envi-
ronmental factors of socio-economic system it is proposed 
to identify the impulses of its development. Considering the 
determined based on the proposed approach impulses will 
allow elaborating effective mechanism of its development 
management.

Keywords: factor, socio-economic system, impulse, 
development, tools, management mechanism.
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СТАЛА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КРАЇН:  
СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ1 

Анотація. У статті проведено аналіз та визначено 
сутність поняття «стала конкурентоспроможність кра-
їни». Визначено фактори та детермінанти сталої конку-
рентоспроможності країн, міжнародні інститути, якими 
розроблено унікальні методики оцінки сталої конкурен-
тоспроможності країн в умовах глобалізації. Визначено 
країни – лідери рейтингів сталої конкурентоспромож-
ності в умовах глобалізації.

Ключові слова: стала конкурентоспроможність, 
детермінанти, країни-лідери, Всесвітній економічний 
форум (ВЕФ), Міжнародний інститут розвитку менедж-
менту (МІРМ), SolAbility.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку 
світового господарства та міжнародних економічних зв’яз-
ків, беручи до уваги домінуючі в наукових колах концепції та 
теорії, цілі та завдання розвитку світу, визначені на 70-й сесії 
Саміту тисячоліття ООН, усе більш зрозумілим стає той факт, 
що сьогодні забезпечення глобального конкурентного лідер-
ства країни неможливе лише рахунок використання економіч-
ного потенціалу, воно передбачає використання та розвиток її 
соціального та екологічного потенціалу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як свідчить 
проведений аналіз наукових праць [1–11], зазначену вище 
думку розділяє більшість як українських, так і зарубіжних 
учених, роботи яких присвячено конкурентоспроможності, її 
сутності та основним детермінантам в умовах глобалізації. Як 
стверджують М. Гарсія та К. Огрін, у ХХІ ст. конкурентоспро-
можність має не лише економічний складник, а й екологічний 
і соціальний. Синергія між ними створює сталу конкуренто-
спроможність [1]. До схожих висновків приходять К. Айгінгер 
та Ф. Маттіас, стверджуючи, що на сучасному етапі розвитку 
концепція конкурентоспроможності – це передусім концепція, 
цілі якої виходять за межі економічної площини [2]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Незважаючи на значний інтерес до проблеми забезпе-
чення сталої конкурентоспроможності як із боку українських, 
так і зарубіжних учених, дослідження, присвячені аналізу 
сутності, детермінантів, підходів до оцінки сталої конкуренто-
спроможності країн в умовах глобалізації, сьогодні є фрагмен-
тарними і потребують подальшого розвитку.

Мета статті полягає у дослідженні сутності та основних 
детермінантів сталої конкурентоспроможності країн в умовах 
глобалізації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Концепція 
сталої конкурентоспроможності виникла в ХХІ ст. під впливом 

розвитку концепції сталого розвитку (1992 р.), в основу якої 
закладено розуміння керованості розвитку, єдності його еконо-
мічного, соціального та екологічного складників, необхідності 
встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб люд-
ства і захистом інтересів майбутніх поколінь. 

Концепція сталої конкурентоспроможності пройшла 
досить тривалий шлях розвитку – від концепції відповідальної 
конкурентоспроможності до сталої конкурентоспроможності 
(WEF, 2009) [1].

На сьогоднішній день лише три міжнародні інститути 
розробили унікальні методики оцінки сталої конкурентоспро-
можності країн в умовах глобалізації: Всесвітній економічний 
форум (ВЕФ), Міжнародний інститут розвитку менеджменту 
(МІРМ), SolAbility.

Всесвітній економічний форум (ВЕФ) [3; 4] визначає 
сталу конкуренто-спроможність як набір інституцій, політик 
та факторів, які роблять націю продуктивною в довгостро-
ковій перспективі, забезпечуючи при цьому її соціальну та 
екологічну стійкість. При цьому соціальна стійкість визнача-
ється як інституції, політики і фактори, які роблять можливим 
забезпечення максимально високого рівня охорони здоров’я, 
інклюзивності та безпеки для всіх членів суспільства і дають 
змогу наростити потенціал нації, отримуючи вигоди від еко-
номічного процвітання країни, в якій вони живуть. Екологічна 
стійкість – інституції, політики і фактори, які забезпечують 
ефективне управління ресурсами для процвітання ниніш-
нього і майбутніх поколінь [4]. Таким чином, як стверджують 
експерти ВЕФ, концепція сталої конкурентоспроможності 
покликана не лише визначити потенціал для зростання країни 
в середньо- і довгостроковій перспективах, фактори високоя-
кісного соціально-економічного зростання та розвитку, але й 
бажані наслідки цього процесу (створити суспільство, в якому 
ми хочемо жити) [4].

Експерти SolAbility, визначають сталу конкурентоспро-
можність як поточну та майбутню здатність країн (національ-
них економік) створювати та/або підтримувати фінансові та 
нефінансові доходи, багатство свого населення в глобалізова-
ному світі конкуруючих економік [5].

Експерти Міжнародного інституту розвитку менеджменту 
[6] переконані, що стала конкурентоспроможність, яка має 
бути кінцевою метою бізнесу, національної стратегії розвитку, 
передбачає досягнення підвищення конкурентоспроможності 
сьогодні без шкоди для майбутньої конкурентоспроможності 
шляхом використання своїх конкурентних переваг та покра-
щення слабких сторін, досягнення добробуту за рахунок підви-
щення рівня життя та розвитку людського потенціалу.

Концепція сталої конкурентоспроможності відрізняється 
від концепції конкурентоспроможності в цілому тим, що вона: 
1) має інший (більший) горизонт планування (довгостроково 

1 Публікація містить результати досліджень, проведених за грантової під-
тримки Державного фонду фундаментальних досліджень за конкурсним про-
ектом 20538.
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орієнтована); 2) зорієнтована на досягнення не лише економіч-
ного добробуту, але й соціального та екологічного; 3) зорієнто-
вана на результат ( результатоорієнтована концепція).

Відповідно до підходу ВЕФ, на рівень сталої конкуренто-
спроможності впливає соціальна та екологічна стійкість, яка 
забезпечується поряд із продуктивністю (економічною стійкі-
стю) [4]. Таким чином, фундаментальним для концепції сталої 
конкурентоспроможності є розуміння того, що, хоча конку-
рентоспроможність може бути прирівняна до продуктивності, 
стійка конкурентоспроможність – більш широка концепція, яка 
фокусується на аспектах, що виходять за рамки чисто еконо-
мічних результатів, які повинні включати в себе інші важливі 
елементи, які роблять суспільство стійко процвітаючим шля-
хом досягнення високоякісного зростання, забезпечуючи його 
екологічну та соціальну стійкість [4].

При цьому на соціальну стійкість впливають такі три групи 
факторів:

– доступ до предметів першої необхідності (доступ до 
санітарії, до поліпшеної питної води, до послуг охорони здо-
ров’я);

– уразливість (чутливість) до економічної ізоляції (враз-
ливість зайнятості, масштаби неформальної економіки (тіньо-
вого сектору), соціальний захист);

– соціальна згуртованість (індекс Джині, соціальна 
мобільність, безробіття серед молоді).

Своєю чергою, екологічна стабільність визначається: 1) полі-
тикою щодо зовнішнього середовища (екологічними регламентами 
(вимогами та примусами), кількістю ратифікованих міжнародних 
природоохоронних документів, захистом наземних біомів); 2) 
використанням поновлюваних ресурсів (базовим рівнем водного 
стресу, очищенням стічних вод, зміною лісового покрову, надекс-
плуатацією рибних запасів); 3) деградацією навколишнього сере-
довища (рівнем концентрації твердих частинок, інтенсивністю 
викидів CO2, якістю природного середовища).

Як свідчать результати досліджень ВЕФ, сьогодні най-
вищим рівнем сталої конкурентоспроможності характеризу-
ються: Швейцарія, Норвегія, Фінляндія, Німеччина, Нідер-
ланди, Японія, Швеція, Нова Зеландія, Австрія, Данія.

С. Росселет (Міжнародний інститут розвитку менедж-
менту) стверджує, що основними детермінантами сталої конку-
рентоспроможності є: інститути та законодавство, інфраструк-
тура (базова, фінансова та соціальна), культура (національна 

та корпоративна) [6]. При цьому необхідними, однак недостат-
німи умовами для виникнення ефективних інститутів, інфра-
структури та культури, які сприятимуть забезпеченню сталої 
конкурентоспроможності, є макроекономічна стабільність та 
відкритість, а технології та інновації є підтримуючими факто-
рами, які дають змогу в довгостроковій перспективі брати верх 
у конкурентній боротьбі. 

В основу методики оцінки сталої конкурентоспроможно-
сті, яку розроблено SolAbility, покладено аналіз 106 показни-
ків, які згруповано так: 1) соціальний капітал (19 показників); 
2) природний капітал (26 показників); 3) управління ресурсами 
(19 показників); 4) інтелектуальний капітал (16 показників); 
5) державна політика та управління (25 показників).

При цьому слід зазначити, що:
– модель забезпечення сталої конкурентоспроможності 

SolAbility представляє собою піраміду, де кожен нижній рівень 
забезпечує підтримку більш високого, а кожен верхній рівень 
чинить вплив на стан нижніх. Усі елементи піраміди «Стала кон-
курентоспроможність» однаково важливі і рівною мірою зважені;

– більше 90% показників сталої конкурентоспроможно-
сті – кількісні [5]. 

Відповідно до результатів дослідження SolAbility, най-
більш стало конкурентоспроможними кранами світу є Данія, 
Швеція, Норвегія, Фінляндія, Австрія, Швейцарія, Німеччина.

Таблиця 3 
Матриця інтеркореляції показників 

конкурентоспроможності інфраструктури країн світу  
в 2010–2015 рр. (за методикою ВЕФ)

Показники 1 2 3 4 5 6
1 1 0,40 0,17 0,73 0,67 0,76
2 1 0,36 -0,001 -0,08 0,14
3 1 -0,156 -0,25 -0,08
4 1 0,63 0,63
5 1 0,64
6 1

Цифрами позначено показники: 1 – the Global Sustainable 
Competitiveness Index – Score; 2 – природний капітал; 3 – ресурсо-
місткість; 4 – соціальний капітал; 5 – інтелектуальний капітал; 6 – 
державна політика.
Джерело: складено автором на основі даних [8–11]

Таблиця 2 
Країни – лідери глобального рейтингу  

сталої конкурентоспроможності SolAbility

М
ісц

е у
 

ре
йт

ин
гу Рік

2012 2013 2014 2015
1 Данія Данія Ісландія Ісландія
2 Швеція Швеція Швеція Швеція
3 Норвегія Фінляндія Фінляндія Норвегія
4 Австрія Норвегія Норвегія Фінляндія
5 Фінляндія Швейцарія Японія Швейцарія
6 Швейцарія Німеччина Швейцарія Ліхтенштейн
7 Німеччина Канада Німеччина Люксембург
8 Нідерланди Ірландія Данія Німеччина
9 Японія Австрія Люксембург Данія
10 Ірландія Люксембург Австрія Австрія

Джерело: складено автором на основі даних [8–11]Таблиця 1 
10 країн – лідерів рейтингу сталої 

конкурентоспроможності ВЕФ (2012–2014 рр.)
Місце 2012–2013 рр. 2013–2014 рр. 2014–2015 рр.

1 Швейцарія Швейцарія Швейцарія
2 Фінляндія Фінляндія Норвегія
3 Нідерланди Норвегія Фінляндія
4 Швеція Німеччина Німеччина

5 Норвегія Сполучене 
Королівство Нідерланди

6 Німеччина Нідерланди Японія
7 Австрія Австрія Швеція

8 Сполучене 
Королівство Швеція Нова Зеландія

9 Японія Японія Австрія
10 Данія Нова Зеландія Данія

Джерело: складено автором на основі даних [7]
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На значення показника та позицію країни в глобальному 
рейтингу сталої конкурентоспроможності найбільший вплив 
чинять параметри «державна політика» (значення коефіцієнту 
кореляції становить 0,76), «соціальний капітал» (073) та «інте-
лектуальний капітал» (0,67). При цьому слід зазначити, що 
інтелектуальний капітал значною мірою визначається якістю 
соціального капіталу (значення коефіцієнту кореляції стано-
вить 0,63), а ефективність державної політики – соціальним та 
інтелектуальним капіталом (відповідно 0,63 та 0,64). 

Висновки. Таким чином:
– під сталою конкурентоспроможністю країни доцільно 

розуміти причину, наслідок та критерій реальної та потенцій-
ної порівняльної здатності країн забезпечувати та перманентно 
підтримувати у середньо- і довгостроковій перспективах соці-
ально-економічне зростання та розвиток країн у глобалізова-
ному світі конкуруючих економік, забезпечуючи при цьому їх 
соціальну та екологічну стійкість;

– на сьогоднішній день лише три міжнародні інститути 
розробили унікальні методики оцінки сталої конкурентоспро-
можності країн в умовах глобалізації: Всесвітній економічний 
форум (ВЕФ), Міжнародний інститут розвитку менеджменту 
(МІРМ), SolAbility;

– країнами – лідерами рейтингів сталої конкурентоспро-
можності ВЕФ та SolAbility є Швейцарія, Норвегія, Фінляндія, 
Німеччина, Швеція, Австрія, Данія;

– на сучасному етапі розвитку світового господарства та 
міжнародних економічних відносин основною умовою забез-
печення та підвищення сталої конкурентоспроможності країн є 
розвиток соціального та інтелектуального капіталу.

Одержані результати дослідження можуть бути викори-
стані під час розроблення стратегії забезпечення конкуренто-
спроможності, соціально-економічного зростання та розвитку 
України, що дасть змогу підвищити ефективність державних 
зусиль у зазначених вище напрямах, забезпечити їх інклюзив-
ність та узгодженість.
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Бочарова Ю.Г. Устойчивая конкурентоспособ-
ность страны: сущность и основные детерминанты

Аннотация. В статье проведен анализ и определе-
на сущность понятия «устойчивая конкурентоспособ-
ность страны». Определены факторы и детерминанты 
устойчивой конкурентоспособности стран, междуна-
родные институты, которыми разработаны уникальные 
методики оценки устойчивой конкурентоспособности 
стран в условиях глобализации. Определены страны – 
лидеры рейтингов устойчивой конкурентоспособности 
в условиях глобализации. 

Ключевые слова: устойчивая конкурентоспособ-
ность, детерминанты, страны-лидеры, Всемирный эко-
номический форум (ВЭФ), Международный институт 
развития менеджмента (МІРМ), SolAbility.

Bocharovа Yu.H. Sustainable competitiveness of 
countries: nature and main determinants

Summary. The analysis is made and essence of the 
concept of «sustainable competitiveness of the country» is 
defined in the article. Factors and determinants of sustaina-
ble competitiveness of countries, international institutions, 
which developed unique methods of evaluation of sustain-
able competitiveness of countries under the globalization, 
are identified. 

Keywords: sustainable competitiveness, determinants, 
World Economic Forum (WEF), International Institute for 
Management Development (IMD), SolAbility.
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МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЧНО-ОРІЄНТОВАНОГО ФОРМУВАННЯ 
СТРУКТУРИ РЕСУРСІВ ТНК НА СВІТОВОМУ РИНКУ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
Анотація. У статті здійснено обґрунтування та 

представлено порядок реалізації моделі формування 
оптимальної структури ресурсів сучасних телекомуні-
каційних транснаціональних корпорацій, що діють на 
світовому ринку телекомунікаційних послуг. Сформо-
вана модель характеризує причинно-наслідкові зв’язки 
між конкретними цілями та наслідками їх реалізації, 
що виявляються під впливом конкретних факторів у 
конкретних діях та ресурсах, які витрачаються на реа-
лізацію цих дій. Реалізація наукових розробок, обґрун-
тованих в статті, у формі плану дій транснаціональних 
корпорацій, як найважливіших суб’єктів світового 
ринку телекомунікаційних послуг, дозволить не лише 
сформулювати та зафіксувати в стратегії, але й реалізу-
вати за достатньої ресурсної підтримки стратегічні прі-
оритети управління розвитком світового ринку телеко-
мунікаційних послуг на основі стимулювання процесів 
транснаціоналізації.

Ключові слова: транснаціоналізація, світовий ри-
нок, модель, структура, ресурси, стратегічні пріорите-
ти, транснаціональні корпорації, телекомунікаційні по-
слуги, телекомунікації.

Постановка проблеми. Транснаціональні корпорації (ТНК) 
на світовому ринку телекомунікаційних послуг за сучасних умов 
господарювання здатні забезпечувати власну конкурентоспро-
можність передусім завдяки раціональному поєднанню страте-
гічних пріоритетів розвитку ринку з ефективним використанням 
власних можливостей, ресурсної бази, конкурентних переваг  
[3; 6, с. 241]. В цьому контексті ТНК мають суттєві переваги 
перед телекомунікаційними компаніями, меншими за ресурс-
ними можливостями, що діють локально, на ринках окремих 
країн [1; 2]: ТНК здатні акумулювати значні обсяги фінансових 
ресурсів і спрямовувати їх на розвиток технологій, і за раху-
нок цього – зменшувати питомі витрати на одиницю послуг, на 
обслуговування клієнтів, що майже унеможливлює цінову кон-
курентоспроможність невеликих телекомунікаційних компаній. 

За цих умов в діяльності сучасних телекомунікаційних 
ТНК акцент у пошуку наукових рішень зміщується з проблем 
масштабів діяльності (які є перевагою ТНК на ринку), до про-
блем інтенсивності діяльності та ефективного використання 
наявних ресурсів. Тому в цій науковій статті розглядається 
питання формування оптимальної структури ресурсів сучасних 
ТНК, що діють на світовому ринку телекомунікаційних послуг 
та здійснюється пошук наукових рішень в цьому напрямку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процеси тран-
снаціоналізацї є предметом дослідження значної кількості 
вітчизняних учених, серед яких слід виділити Ю. Макогона, 
І. Келару, В. Новицького, О. Плещинського, О. Плотнікова, 
А. Рогача, С. Якубовського та ін. Водночас, значно більшого 
розвитку проблематика ефективної діяльності сучасних ТНК 

на глобальних ринках отримала в роботах зарубіжних науков-
ців, зокрема Р. Стіварта, А. Болто, В. Баттера, М. Міллера. 

Незважаючи на значну увагу до проблем транснаціоналі-
зації та діяльності ТНК на глобальних ринках, актуальними 
та недостатньо вивченими є питання теоретичного та емпі-
ричного обґрунтування способів ефективного використання 
ресурсів ТНК в процесі їх стратегічно орієнтованої діяльності 
на глобальних ринках в сучасних, динамічних умовах. З огляду 
на це, в цій науковій статті приділяється особлива увага питан-
ням найбільш раціонального використання ресурсної бази ТНК 
відповідно до пріоритетів їх стратегічного розвитку.

Мета статті – обґрунтування та розробка порядку реаліза-
ції моделі формування оптимальної структури ресурсів сучас-
них телекомунікаційних ТНК, що діють на світовому ринку 
телекомунікаційних послуг.

Виклад основного матеріалу дослідження. Поширення 
транснаціоналізації на світовому ринку телекомунікаційних 
послуг – це спрямований, безповоротній рух даного ринку, зміна 
його якісного стану, перехід до якісно нового стану [3; 4; 5].  
У цьому контексті модель формування оптимальної структури 
ресурсів телекомунікаційних ТНК – еластична, узагальнена 
модель пошуку варіантів раціонального використання наяв-
них ресурсів компанії, спрямована на реалізацію цілей її роз-
витку. Для побудови цієї моделі потрібно виявити необхідність 
досягнення конкретних цілей розвитку телекомунікаційних 
ТНК, для досягнення яких і витрачатимуться ресурси. Авто-
ром цієї статті в якості визначених цілей пропонується виді-
лити наступні: Т1 – мінімізація поточних витрат і максиміза-
ція поточного доходу ТНК; Т2 – підвищення ринкової вартості 
компанії, зростання вартості акцій компанії; Т3 – досягнення 
нижчого рівня витрат на одиницю продукції (послуг) стосовно 
конкурентів; Т4 – поліпшення і оптимізація структури джерел 
інвестицій; Т5 – максимізація обсягу залучених ресурсів; Т6 – 
збільшення доходів на інвестиційний капітал; Т7 – оптимізація 
структури активів ТНК; Т8 – фінансування інноваційної діяль-
ності; Т9 ... Тp – інші цілі розвитку ТНК.

Відповідно до вказаних цілей, передбачається дослідження 
перспектив використання організаційного, виробничого і інно-
ваційного ресурсного потенціалу ТНК, а також виявлення 
звʼязку планованих структурних змін з наявними і можливими 
до залучення ресурсами на закордонних ринках, до яких про-
понується відносити: R1 – нерозподілений прибуток; R2 – зов-
нішні запозичення; R3 – додатковий капітал власників ТНК; 
R4 – залучення коштів на фондових ринках через додаткову 
емісію акцій; R5 – емісію корпоративних облігацій; R6 ... Rm – 
інші джерела ресурсів, які ТНК може задіяти для фінансування 
розвитку діяльності на закордонних ринках.

Серед внутрішніх і зовнішніх факторів, які мають значний 
вплив на процеси транснаціоналізації, слід виділити: F1 – орга-
нізаційно-управлінські; F2 – фінансово-економічні (особливості 
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діяльності ТНК з позицій грошово-кредитних, бюджетно-подат-
кових, амортизаційних аспектів розвитку); F3 – соціальні; F4 – 
інформаційні; F5 – частота і ефективність впровадження іннова-
цій; F6 – інноваційна спрямованість діяльності ТНК, потенціал 
ТНК по розробці і впровадженню інновацій (факт наявності у 
компанії інноваційних ресурсів); F7 – вплив міжнародного та 
місцевого законодавства; F8 ... Fn – інші фактори внутрішнього 
і зовнішнього середовища, які матимуть найбільший вплив на 
досягнення поставлених цілей розвитку діяльності телекомуні-
каційних ТНК на світовому ринку телекомунікаційних послуг.

Створення безлічі альтернатив ресурсного забезпечення 
розвитку процесів транснаціоналізації світового ринку теле-
комунікаційних послуг можна охарактеризувати наступними 
множинами:

– стратегічні напрями динаміки процесів транснаціона-
лізації світового ринку телекомунікаційних послуг, де кожна 
ТНК може обрати j варіантів стратегічного розвитку;

– стратегічні завдання розвитку світового ринку телеко-
мунікаційних послуг, які треба вирішити;

– безліч точок на часовому інтервалі планування [0; Тпл], 
у які доцільно здійснювати певні дії (заходи) (Ai): А1 – вкла-
дення коштів в розробку, впровадження і поширення інновацій 
на світовому ринку телекомунікаційних послуг; А2 – інвести-
ції в розвиток клієнтської бази; А3 – маркетингові заходи; А4 – 
фінансування використання нових матеріалів і безвідходних 
технологій; А5 – фінансування технічного переоснащення 
телекомунікацій; А6 – розширення номенклатури і асортименту 
послуг; А7 – фінансування автоматизації процесів проектування 
і надання послуг; А8 ... Аi – інші дії, які ТНК можуть здійсню-
вати, що матимуть найбільший вплив на розвиток ринку теле-
комунікаційних послуг. 

За результатами аналізу та вибору напрямів розвитку про-
цесів транснаціоналізації світового ринку телекомунікаційних 
послуг формується масив даних щодо варіантів стратегічного 
розвитку k-ої ТНК: ∆jkl={j,k,l}, де у якості варіанту розуміється 
комплекс заходів (дій, Ai) з забезпечення виконання стратегічних 
цілей розвитку k-ої ТНК в j-му напрямі розвитку процесів транс-
націоналізації світового ринку телекомунікаційних послуг.

Таким чином, модель формування оптимальної структури 
ресурсів ТНК на світовому ринку телекомунікаційних послуг 
може бути представлена функцією: 

ZРСРТ=f(Tp,Rm,Fn,Аi),                              (1)
де ZРСРТ – цілі розвитку світового ринку телекомунікацій-

них послуг.
Реалізувати цю модель на практиці 

можна шляхом її інтерпретації у вигляді 
плану, який є впорядкованою множиною 
запланованих дій з фінансування, орга-
нізації та поширення діяльності телеко-
мунікаційних ТНК на світовому ринку, 
а також вибору і підтримки стратегіч-
ної ринкової позиції цих ТНК. Схема-
тичне представлення моделі формування 
оптимальної структури ресурсів ТНК 
на світовому ринку телекомунікаційних 
послуг з урахуванням наведеного вище 
обґрунтування складових цієї моделі та 
порядку їх взаємодії, пропонує представ-
ляти у вигляді рис. 1 (складено автором). 

Реалізація на практиці цієї моделі є 
важливим фактором забезпечення під-

вищення конкурентоспроможності ТНК на основі найбільш 
ефективного використання ресурсів. 

При цьому необхідні: визначення потреби в загальному 
обсязі ресурсів для фінансування діяльності на закордонних 
ринках; визначення можливостей забезпечення потреби в 
інвестиційних ресурсах для розвитку діяльності ТНК на зару-
біжних ринках за рахунок різних джерел; визначення мето-
дів фінансування окремих інноваційних програм і проектів 
розвитку діяльності ТНК на зарубіжних ринках; оптимізація 
структури джерел формування фінансових ресурсів для інвес-
тування діяльності ТНК на зарубіжних ринках.

Відповідно до представленої моделі та обґрунтування її 
складових, проведено експертне дослідження, спрямоване на 
виявлення найбільш важливих цілей – стратегічних пріоритетів 
розвитку ТНК, що стимулюють процеси транснаціоналізації в 
сфері телекомунікацій. В межах дослідження було здійснено 
опитування керівників та провідних фахівців трьох телекому-
нікаційних ТНК, що є лідерами телекомунікаційного ринку в 
Україні та фактично контролюють весь ринок мобільних теле-
комунікацій (ПрАТ «МТС-Україна», ПрАТ «Київстар Дж.Ес.
Ем», ТОВ «Лайфселл»). Опитування передбачало оцінку рес-
пондентами за п’ятибальною системою прогресивним спо-
собом пріоритетності цілей розвитку ТНК. Опитуваним було 
запропоновано виставити власну оцінку важливості досяг-
нення конкретних цілей для розвитку ТНК на цей момент (кон-
сервативний сценарій), а також з огляду на необхідність макси-
мальної активізації власних зусиль ТНК в напрямку поширення 
та підвищення ефективності діяльності на закордонних ринках 
(інноваційний сценарій).

Результати проведеного опитування показано на рис. 2 
(складено автором). Отже, є підстави характеризувати поточні 
пріоритети діяльності ТНК, що визначають характер процесів 
транснаціоналізації, як орієнтовані на отримання конкретних 
фінансових вигод від присутності на закордонних ринках 
(у вигляді зростання доходів), передусім в коротко- та серед-
ньостроковій перспективі (з високою віддачею на вкладений 
капітал).

Оцінки поточних та очікуваних пріоритетів розвитку ТНК 
експертами суттєво різняться: пропонується у майбутньому 
зосередитись на досягненні цілей, які пов’язуються передусім 
з інноваціями, їх створенням, орієнтованістю на забезпечення 
конкурентних переваг за витратами завдяки їх впровадженню 
та ефективному фінансуванні інноваційної діяльності. Водно-
час, виокремлення за результатами оцінки чотирьох (на відміну  

Цілі, які вважаються базовими в діяльності 
телекомунікаційних ТНК на даний момент 

Цілі, на досягненні яких слід зосередитись для 
активізації діяльності ТНК на зовнішніх ринках 
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Рис. 2. Пріоритетність цілей діяльності ТНК на зовнішніх ринках
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від трьох в блоці оцінки поточних пріоритетів) цілей, що пока-
зали важливість вищу за середню, свідчить про потребу більш 
гнучких, збалансованих дій в майбутньому за різними напрям-
ками. Це підтверджує і вибір поліпшення і оптимізації струк-
тури джерел доходів в якості однієї з найважливіших цілей, 
тобто – важливим стає не факт отримання доходів, а потреба 
забезпечення їх отримання в довгостроковій перспективі зав-
дяки оптимальній, диверсифікованій структурі діяльності, від-
мови від неефективних видів діяльності, розвитку пріоритет-
них, інноваційних напрямків.

Звертаючись до моделі управління процесами розвитку 
світового ринку телекомунікаційних послуг на основі його 
транснаціоналізації, з’являється можливість, на основі виді-
лених стратегічних пріоритетів у цілях, на досягненні яких 
слід зосередитись для активізації діяльності ТНК на зов-
нішніх ринках, сформувати набір дій та охарактеризувати 
потенційні наслідки їх реалізації в процесі цілеспрямованого 
управління процесами транснаціоналізації світового ринку 
телекомунікаційних послуг.

Висновки. Раціональне управління процесом формування 
оптимальної структури ресурсів ТНК значно впливає як на 
результати її господарської діяльності, так і на розвиток ринків 
телекомунікаційних послуг країн. де вони працюють, а також – 
на розвиток світового ринку телекомунікаційних послуг в 
цілому. В цій статті було сформовано систему взаємозв’язків 
пріоритетних у стратегічному плані цілей розвитку процесів 
транснаціоналізації з конкретними наслідками, які можуть 
виявитись в результаті досягнення цих цілей, досягнення яких 
потребує витрачання конкретних ресурсів. Дослідження дозво-
лило виявити пріоритети, на основі яких ТНК будує на даний 
момент, а також повинно будувати для успішного розвитку про-
цесів транснаціоналізації, стратегію подальшого розширення 
своєї присутності на зовнішніх ринках, підтримання позицій на 
цих ринках. Виявлено, що для поширення діяльності сучасних 
ТНК на зовнішніх ринках, а також для утримання позицій на 
них в довгостроковій перспективі, важливо мати чітко окрес-
лені, зрозумілі стратегічні цілі та чіткий план, інструменти 
досягнення цих цілей. 

Таким чином, модель процесу транснаціоналізації світового 
ринку телекомунікаційних послуг формується шляхом агрегу-
вання дій на декількох рівнях (мікро-, макро- та глобальному) 
в загальній координуючій схемі. Координаційна функція даної 
моделі полягає в узгодженні планів та пріоритетів розвитку 
діяльності ТНК на світовому ринку телекомунікаційних послуг 
в межах стратегічних пріоритетів розвитку даного ринку. 
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Думикян М.М. Модель стратегически ориенти-
рованного формирования структуры ресурсов ТНК 
на мировом рынке телекоммуникационных услуг

Аннотация. В статье осуществлено обоснование и 
представлен порядок реализации модели формирова-
ния оптимальной структуры ресурсов современных те-
лекоммуникационных транснациональные корпорации, 
действующих на мировом рынке телекоммуникацион-
ных услуг. Сформированная модель характеризует при-
чинно-следственные связи между конкретными целями 
и последствиями их реализации, проявляющиеся под 
влиянием конкретных факторов в конкретных действи-
ях и ресурсах, которые тратятся на реализацию данных 
действий. Реализация научных разработок, обоснован-
ных в данной статье, в форме плана действий трансна-
циональных корпораций, как важнейших субъектов ми-
рового рынка телекоммуникационных услуг позволит 
не только сформулировать и зафиксировать в стратегии, 
но и реализовать при достаточной ресурсной поддер-
жке стратегические приоритеты управления развитием 
мирового рынка телекоммуникационных услуг на ос-
нове стимулирования процессов транснационализации.

Ключевые слова: транснационализация, мировой 
рынок, модель, структура, ресурсы, стратегические 
приоритеты, транснациональные корпорации, телеком-
муникационные услуги, телекоммуникации.

Dumikian M.M. The Model of Strategically-orient-
ed Formation of the Structure of Transnational Corpo-
rations’ Resources in the Global Telecommunications 
Market

Summary. The paper carries out study and presents the 
order of implementations of the model of formation of the 
optimal structure of resources of modern telecommunica-
tions multinationals operating in the global telecommuni-
cations market. The generated model describes the causal 
relationships between the specific objectives and the con-
sequences of their implementation manifested under the in-
fluence of specific factors in specific actions and resources 
spent on the implementation of these actions. Implemen-
tation of scientific research, grounded in this article, in the 
form of a plan of transnational corporations activities as 
major global market players of telecommunications servic-
es will allow not only to articulate and lock in the strategy, 
but also implement with adequate resource support of the 
strategic priorities of the global telecommunication servic-
es market development management based on incentives 
transnationalization processes.

Keywords: transnationalization, world market, model, 
structure, resources, strategic priorities, multinational cor-
porations, telecommunication services and telecommunica-
tions.
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Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

АНАЛІЗ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОЇ САМОДОСТАТНОСТІ МІСТ 
УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Анотація. Статтю присвячено розгляду передумов забезпе-
чення сталого економічного розвитку міст України на основі 
аналізування паливно-енергетичної самодостатності самовряд-
них територіальних одиниць. Окреслено стан енергозбере-
ження в територіальних громадах України в розрізі основних 
інфраструктурних секторів міського господарства. Проведено 
оцінювання стану муніципального енергетичного забезпечення 
на прикладі міста Тернопіль. Ідентифіковано резерви для наро-
щування потенціалу енергоефективності у містах України. 
Запропоновано шляхи енергоефективної трансформації міст на 
засадах проектно-орієнтованого управління.

Ключові слова: паливно-енергетичні ресурси, сталий 
розвиток, муніципальний потенціал енергозбереження, палив-
но-енергетична самодостатність, енергетичне забезпечення, 
територіальні громади.

Постановка проблеми. Сьогочасні умови політичної, 
фінансово-економічної та соціальної нестабільності зумов-
люють необхідність удосконалення наявних та пошуку нових 
підходів до забезпечення сталого економічного розвитку міст 
України. Водночас серед численних проблем сучасності, що 
потребують негайного врегулювання, на перший план вихо-
дить питання паливно-енергетичної самодостатності місцевих 
громад та забезпечення належного рівня енергетичної безпеки 
на місцевому рівні, оскільки надмірна енергоємність валового 
внутрішнього продукту України за критерієм паритету купі-
вельної спроможності, незадовільний технічний стан об’єктів 
критичної енергетичної інфраструктури, що призводить до 
понаднормативних витрат енергоносіїв, недостатній рівень 
застосування відновлюваних джерел енергії чинять негативний 
вплив на економіку самоврядних територіальних одиниць та на 
рівень життя населення.

Отже, існує об’єктивна необхідність мінімізації впливу 
кризових явищ на місцевому рівні, що, своєю чергою, потре-
бує пошуку інноваційних форм інтенсифікації виробничих 
та господарських процесів в інфраструктурних секторах 
міста, технічного переозброєння підприємств – постачаль-
ників паливно-енергетичних ресурсів, розроблення інвес-
тиційно привабливих проектів у сфері енергозбереження, 
формування комплексної моделі сталого муніципального 
розвитку на засадах підвищення рівня відповідальності клю-
чових стейкхолдерів за економічну та екологічну ситуацію 
в містах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості 
забезпечення сталого розвитку регіонів є предметом дослі-
дження таких відомих учених, як: О. Балацький, О. Веклич, 
В. Волошин, І. Горяна, З. Герасимчук, Б. Данилишин, М. Доліш-
ній, М. Згуровський, Л. Мельник, О. Осауленко, М. Хвесик, 
В. Шевчук та ін. Значний внесок у дослідження проблема-
тики енергозбереження зробили такі провідні економісти, як: 
С. Бевз, C. Кудря, О. Ляшенко, С. Мазепа, О. Мінц, В. Олейко, 

О. Соловей, О. Сохацька, Ю. Сухотін, Н. Федоренко, А. Шид-
ловський, Т. Шкварницька.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Незважаючи на наявність значної кількості науко-
во-практичних досліджень, проблематика енергозбереження 
на місцевому рівні в сучасних умовах потребує пильної уваги, 
особливо у зв’язку з питанням вичерпності паливно-енергетич-
них ресурсів та мінливості чинників зовнішнього середовища. 
Необхідним є врахування особливостей економічної кон’юнк-
тури, наслідків військових дій на сході України для вироблення 
більш адекватних підходів до енергозбереження на місцевому 
та регіональному рівнях, у тому числі в аспекті реформи щодо 
децентралізації влади.

Мета статті полягає у проведенні комплексного дослі-
дження способів забезпечення сталого економічного розвитку 
міст України через ідентифікацію рівня паливно-енергетичної 
самодостатності самоврядних територіальних одиниць.

Виклад основного матеріалу дослідження. Проблематика 
енергозбереження та раціонального використання первинних 
паливно-енергетичних ресурсів є одним із пріоритетних напря-
мів сталого регіонального та місцевого розвитку. Критичним 
видом первинних паливно-енергетичних ресурсів для України 
є природний газ, що займає домінуючу частку у національному 
паливно-енергетичному балансі.

Основними напрямами використання природного газу в 
Україні є виробництво та розподілення теплової та електричної 
енергії. Водночас як кінцевий паливно-енергетичний ресурс 
його використовують у громадських будівлях, на побутові 
потреби населення та у переважній більшості промислових 
виробництв. Природний газ має застосування в хімічній про-
мисловості у вигляді неенергетичної сировини та як моторне 
паливо в транспортній галузі. Враховуючи багатогранність 
його використання і, відповідно, виняткову вагомість впливу у 
питаннях зміцнення національної безпеки, стратегічно важли-
вим завданням сучасної енергетичної політики в Україні, вирі-
шення котрого потребує координації зусиль усіх зацікавлених 
сторін, є кількісне вимірювання його частки як визначального 
елемента системи паливно-енергетичної самодостатності тери-
торіальних громад.

Особливості муніципального енергетичного забезпечення 
розглянемо на прикладі м. Тернопіль, що є підписантом про-
відної ініціативи Європейського Союзу зі збереження клімату 
й енергії «Угоди мерів» [1]; із серпня 2016 р. має оновлений 
план дій зі сталого енергетичного розвитку міста до 2020 р. 
відповідно до вимог Європейського Союзу [2], та є активним 
учасником міжнародних проектів, націлених на впровадження 
енергоефективної муніципальної політики.

За даними Головного управління статистики у Тернопіль-
ській області, чисельність наявного населення м. Тернопіль 
станом на 01.01.2015 становила 217,8 тис. осіб [3]. У місті налі-
чується 122 громадські будівлі, що фінансуються з міського 
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бюджету (переважно освітнього та соціального спрямування), 
загальною площею 375 900 м2 [2]. Зафіксовано високий рівень 
питомого енергоспоживання будівель (табл. 1) та надмірні 
втрати тепла через огороджувальні конструкції. 

Житловий фонд м. Тернопіль складається з 5 524 будинків 
загальною площею 3 089 496 м2. Згідно з даними плану дій зі 
сталого енергетичного розвитку м. Тернопіль, близько 33% 
житлових будинків потребують капітального ремонту, а 60% 
внутрішньобудинкових інженерних систем будівель перебу-
вають у незадовільному стані [2], що, своєю чергою, призво-
дить до значної кількості аварійних та надзвичайних ситуацій. 
Інформацію про обсяги споживання енергоресурсів у житлових 
будівлях міста Тернопіль наведено в табл. 2.

Як видно з даних табл. 1 та 2, обсяги енергоспоживання 
будівель громадського та житлового секторів протягом аналізо-
ваного періоду є значними, що, відповідно, зумовлює значний 
фінансовий тягар на міський бюджет.

У цілому слід зауважити, що значний масив громадських 
закладів та установ у містах України характеризується висо-
ким рівнем питомого енергоспоживання через їх неналежну 
експлуатацію, недостатню кількість чи відсутність поточних 
та капітальних ремонтних робіт. Таким чином, більшість спо-
руд не відповідають сучасним вимогам енергоефективності та 
потребують значних інвестицій для їх модернізації. Це зумов-
лює значні витрати на придбання паливно-енергетичних ресур-
сів для громадських будівель, що посилюється перманентним 
ростом тарифів [4, с. 236].

Схожа ситуація спостерігається у житловому секторі. Ана-
лізування даних щодо наявного багатоквартирного житлового 
фонду в Україні показує, що основна його частина представ-
лена будинками масових серій забудови 1950–1980 рр., які не 

лише морально застаріли, але й мають суттєві конструктивні 
недоліки. Енергетичні витрати на забезпечення дотримання 
в будівлях санітарно-гігієнічних норм значно перевищують 
сучасні нормативні значення [5, с. 585–586]. Вищезазначене 
зумовлює об’єктивну необхідність проведення комплексних 
термосанаційних заходів у наявних громадських та житлових 
будівлях, що, своєю чергою, може призвести до суттєвого ско-
рочення потреб у природному газі й у перспективі зменшити 
залежність держави від імпорту цього енергоресурсу, підви-
щивши тим самим рівень енергетичної безпеки. 

Слід зауважити, що визначальним складником життєдіяль-
ності самоврядних територіальних одиниць є задоволення їх 
енергетичних потреб, що супроводжується споживанням знач-
ного обсягу паливно-енергетичних ресурсів.

На основі аналітичних даних плану дій зі сталого енерге-
тичного розвитку м. Тернопіль до 2020 р. розраховано дина-
міку обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів за 
2011–2014 рр. (табл. 3).

Для здійснення порівняльного аналізу наведені у табл. 3 
дані приведемо до однієї одиниці вимірювання, а саме до 
МВт•год. Результати розрахунків наведемо у табл. 4.

Дані табл. 4 на прикладі м. Тернопіль черговий раз під-
тверджують наведений вище висновок щодо домінування 
природного газу у структурі паливно-енергетичних балансів 
міст України.

Відповідно до даних плану дій зі сталого енергетичного 
розвитку [2] встановлено, що газопостачання у м. Терно-
піль здійснює ВАТ «Тернопільміськгаз», на обслуговуванні 
якого знаходиться 1 390 км газопроводів. У місті газифіко-
вано 111 котелень, а також здійснюється обслуговування 
194 448 одиниць внутрішньобудинкового обладнання. Обсяги 

Таблиця 1
Динаміка споживання основних паливно-енергетичних ресурсів у громадських будівлях,  

що фінансуються з міського бюджету м. Тернопіль, за 2011–2014 рр.

№ з/п Найменування енергоносія Роки
2011 2012 2013 2014

1 Електроенергія, МВт•год 6625 7063 7235 7122
2 Теплова енергія, Гкал 42294 39665 44137 33620
3 Природний газ, тис. м3 781 766 725 709

Джерело: сформовано автором на основі [2]

Таблиця 2
Динаміка споживання основних паливно-енергетичних ресурсів у житлових будівлях м. Тернопіль за 2011–2014 рр.

№ з/п Найменування енергоносія Роки
2011 2012 2013 2014

1 Електроенергія, МВт•год 116576 121755 123800 127737
2 Теплова енергія, Гкал 421168 410482 402256 355286
3 Природний газ, тис. м3 67429 77856 75107 68686

Джерело: сформовано автором на основі [2]

Таблиця 3
Обсяги споживання основних паливно-енергетичних ресурсів у м. Тернопіль за 2011–2014 рр.

№ з/п Вид енергоресурсу Роки
2011 2012 2013 2014

1 Електроенергія, МВт•год 363090 376267 384061 376291
2 Природний газ, тис. м3 179351 187741 179195 156419
3 Деревина, тонн 0 12 134 180

Джерело: сформовано автором на основі [2]
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споживання природного газу за категоріями споживачів наве-
дено в табл. 5.

Електропостачання міста здійснює ВАТ «Тернопільобле-
нерго». На обслуговуванні районних електромереж знахо-
диться 320 закрито-трансформаторних підстанцій загальною 
потужністю 174 МВА. Абонентські мережі мають 168 закрито- 
трансформаторних підстанцій загальною потужністю 
114,13 МВА [2]. Обсяги споживання електричної енергії у місті 
в розрізі категорій основних споживачів наведено в табл. 6.

Виходячи з аналітичних даних плану дій зі сталого енер-
гетичного розвитку [2], встановлено, що система теплопоста-
чання м. Тернопіль є закритою. Теплозабезпечення громади 
здійснюється на основі надання послуг із централізованого та 
індивідуального теплопостачання. Централізоване теплопоста-
чання забезпечує комунальне підприємство теплових мереж 
«Тернопільміськтеплокомуненерго». Станом на 2014 р. підпри-
ємство мало у своєму активі 38 котелень, із яких 37 котелень 
працюють на природному газі і одна – на твердому паливі. 
Насосне обладнання, яке використовується на більшості коте-
лень підприємства, характеризується значним споживанням 
електричної енергії, а отже, потребує комплексної модерніза-
ції. Підраховано, що питомі витрати електроенергії на вироб-
ництво теплової енергії по підприємству в цілому становлять 
37,5 кВт•год./Гкал. Приєднане теплове навантаження котелень 
КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» на потреби опалення 

становить 182,3 Гкал/год., а на послуги з гарячого водопоста-
чання – 31,1 Гкал/год. [2].

Газопостачання котелень здійснюється з міської мережі. 
Обладнання газової автоматики, яке використовується на котель-
нях, зазвичай є фізично зношеним та морально застарілим.

У м. Тернопіль спостерігається високий відсоток від’єднань 
від системи централізованого теплопостачання (понад 34% спо-
живачів). Окрім того, всі багатоквартирні будинки, які будуються 
або будівництво яких є запланованим, обладнуються автоном-
ними котельними або індивідуальними системами опалення.

Динаміку споживання енергоресурсів на виробництво 
теплової енергії за 2011–2014 рр. наведено в табл. 7 та 8. 

Із табл. 8 прослідковується значний обсяг утрат теплової 
енергії, що відбуваються на джерелах виробництва теплової 
енергії, у тепломережах та під час споживання енергоємних 
ресурсів (наприклад, гарячої води). Отже, можна стверджувати 
про наявність значного потенціалу енергоефективності у дослі-
джуваній сфері для підвищення рівня паливно-енергетичної 
самодостатності.

Висновки. На прикладі типового міста України встановлено 
високий рівень витрат на оплату за використання паливно-енер-
гетичних ресурсів для забезпечення належного функціонування 
громадських та житлових будівель, дотримання у них санітар-
но-гігієнічних норм, що ускладнюється незадовільним технічним 
та фінансовим станом комунальних підприємств, які надають 

Таблиця 4
Приведені обсяги споживання основних паливно-енергетичних ресурсів у м. Тернопіль за 2011–2014 рр., МВт•год

№ з/п Вид енергоресурсу Роки
2011 2012 2013 2014

1 Електроенергія 363090 376267 384061 376291
2 Природний газ 1685900 1764766 1684433 1470339
3 Деревина 0 33 372 501

Джерело: розраховано автором

Таблиця 5
Обсяги споживання природного газу за категоріями споживачів у м. Тернопіль за 2011–2014 рр., тис. м3

№ з/п Найменування категорій 
споживачів

Роки
2011 2012 2013 2014

1 Теплопостачальні підприємства 83400 81220 78553 65915
2 Громадські будівлі 4696 4526 4297 3394
3 Населення 67429 77856 75107 68686
4 Промислові підприємства 17877 18419 15785 13769
5 Інші (непромислові) споживачі 5949 5720 5453 4655

Всього 179351 187741 179195 156419
Джерело: сформовано автором на основі [2]

Таблиця 6
Обсяги споживання електроенергії за категоріями споживачів у м. Тернопіль за 2011–2014 рр., МВт•год

№ з/п Найменування категорій 
споживачів

Роки
2011 2012 2013 2014

1 Комунальні підприємства 73658 78851 77091 67050
2 Населення 116576 121755 123800 127737
3 Громадські будівлі 27574 27495 27288 26711
4 Промислові підприємства 54691 54918 63506 61622
5 Інші споживачі 90593 93249 92376 93174

Всього 363092 376268 384061 376294
Джерело: сформовано автором на основі [2]
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послуги із централізованого теплопостачання. Таким чином, 
ефективність енергетичного забезпечення міст України залиша-
ється вкрай низькою, що значно знижує рівень паливно-енерге-
тичної самодостатності. Означена сукупність наявних проблем 
поряд із новими викликами сучасності доводять необхідність кар-
динальних змін у практиці енергетичного забезпечення сталого 
економічного розвитку міст України. Визначальним елементом 
концептуальної енергоефективної трансформації міст убачаємо 
задіювання інноваційних механізмів проектно-орієнтованого 
управління для формування ендогенно-орієнтованої моделі ста-
лого муніципального розвитку на засадах стейкхолдер-орієнтова-
ного підходу. Важливим є також видозмінення цільової спрямова-
ності інвестиційних програм та портфелів проектів на підвищення 
економічної та енергетичної ефективності міст України з орієнта-
цією на системну модель ресурсо- та енергозбереження.

Перспективу подальших досліджень убачаємо в проведенні 
комплексного оцінювання впливу складників портфелів енер-
гоефективних проектів на рівень паливно-енергетичної само-
достатності міст України.
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Горбань В.Б. Анализ топливно-энергетической 
самодостаточности городов Украины в контексте 
устойчивого экономического развития

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению пред-
посылок обеспечения устойчивого экономического раз-
вития городов Украины на основе анализа топливно-э-
нергетической самодостаточности самоуправляющих 
территориальных единиц. Определено состояние энер-
госбережения в территориальных общинах Украины в 
разрезе основных инфраструктурных секторов город-
ского хозяйства. Проведена оценка состояния муни-
ципального энергетического обеспечения на примере 
города Тернополь. Идентифицированы резервы для на-
ращивания потенциала энергоэффективности в городах 
Украины. Предложены пути энергоэффективной тран-
сформации городов на основе проектно-ориентирован-
ного управления.

Ключевые слова: топливно-энергетические ресур-
сы, устойчивое развитие, муниципальный потенциал 
энергосбережения, топливно-энергетическая самодо-
статочность, энергетическое обеспечение, террито-
риальные общины.

Horban V.B. Analysis of fuel and energy self-suffi-
ciency of Ukrainian cities in the context of sustainable 
economic development

Summary. The article considers supposition for sus-
tainable economic development of Ukrainian cities on the 
basis of analysing their fuel and energy self-sufficiency. 
Status of energy efficiency in Ukrainian municipalities in 
terms of major infrastructure sectors of urban economy 
is outlined. Assessment of municipal energy functionali-
ty is conducted and illustrated on the example of Ternopil 
city. Reserves for increasing energy efficiency potential in 
Ukrainian cities are identified. Means of municipal energy 
efficient transformation on the basis of project-based man-
agement are proposed.

Keywords: fuel and energy resources, sustainable 
development, municipal energy-saving potential, fuel 
and energy self-sufficiency, energy security, local com-
munities.

Таблиця 7
Обсяги споживання паливно-енергетичних ресурсів на виробництво теплової енергії у м. Тернопіль за 2011–2014 рр.

№ з/п Найменування енергетичного 
ресурсу

Роки
2011 2012 2013 2014

1 Електроенергія, МВт•год. 20414 20083 20898 17425
2 Природний газ, тис. м3 82225 80002 77633 65251
3 Деревина, т 0 12 134 180

Джерело: сформовано автором на основі [2]

Таблиця 8
Обсяги споживання теплової енергії у м. Тернопіль за 2011–2014 рр., Гкал

№ з/п Найменування складників Роки
2011 2012 2013 2014

1 Вироблена теплова енергія 596029 585947 569678 482500
2 Відпущена теплова енергія 581951 581951 556931 470543
3 Втрати теплової енергії 63943 71139 64334 45948

4 Корисний відпуск теплової 
енергії 518009 501685 492598 424596

Джерело: сформовано автором на основі [2]
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Криницька О.О.,
к.е.н., старший викладач кафедри економічної теорії

 та фінансово-економічної безпеки,
Одеська національна академія харчових технологій

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРИНЦИПИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 
ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ

Анотація. У статті наведено теоретичне узагаль-
нення розвитку земельних відносин в Україні. Обґрун-
товано систему створення належного ринкового сере-
довища в сфері їх функціонування. Характеризуються 
напрями удосконалення економічної безпеки викори-
стання землі. Запропоновані концептуальні принципи 
національної безпеки в формуванні ринку земель. 

Ключові слова: економічна безпека, ринок земель, 
національна економіка, земельні відносини.

Вступ. Для України ще до недавнього часу була властива 
модель жорсткого адміністративного регулювання у сфері 
землекористування, тому сучасна стратегія земельної полі-
тики в Україні повинна бути терміново кардинально перегля-
нута. Таким чином, цілком правомірно, що з часом вона під 
впливом фінансових інтересів, пов'язаних з перетворенням 
землі на реальний капітал, почала зазнавати серйозних змін. 
В теперішніх умовах курсу на раціональне ресурсозберігаюче 
землекористування, необхідна зміна суспільних пріоритетів 
щодо усвідомлення найважливіших законів взаємодії при-
роди й суспільства та прийняття нової концепції економічного 
зростання за умови мінімальних або нульових екологічних 
збитків. В реформуванні економічної системи України, земля, 
як базис будь-якої кредитно-фінансової системи, була і зали-
шається основним ресурсом та первинним фактором вироб-
ництва, фундаментом економіки України, оскільки забезпечує 
формування близько 95% обсягу продовольчого фонду. Тому 
існування, соціальний добробут та здоров'я народу України 
нерозривно пов'язані з землею.

Постановка проблеми. Аналіз світового економічного роз-
витку вимагає нагального переведення України на інноваційні 
рейки, що, у свою чергу потребує підвищення якості людського 
та земельного капіталів, збільшення питомої ваги самозабезпе-
чення продовольством. Тому логічно, що в центрі світової полі-
тики й економіки знаходиться саме земельний чинник.

При цьому сучасне землекористування, на думку компе-
тентних фахівців [1-6] як системне явище, має бути спрямоване 
на гарантування вимог національної безпеки й задоволення 
економічних, соціальних, територіальних і інших суспільних 
потреб, на підтримку балансу інтересів індивідуумів, колекти-
вів, держави та суспільства в цілому. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сучасні тео-
ретичні положення стосовно формування ринкових відносин 
у сфері землекористування знайшли відображення у дослі-
дженнях вчених-аграрників та економістів, таких як: Бистря-
кова І.К., Даниленка А.С., Добряка Д.С., Новаковського Л.Я., 
Дороша О.С., Котикової О.І., Кулінича В.В., Мартина А.Г., 
Палехи Ю.М., Саблука П.Т., Сохнича А.Я., Ступеня М.Г., Тре-
тяка А.М., Хвесика М.А., Щурика М.В. та ін. [1-6]. При цьому 
можна стверджувати, що з проголошенням земельної реформи 

намітились шляхи та процедури продажу земельних ресурсів. 
При цьому основними векторами запровадження в країні рин-
кових земельних відносин є: облік земель (земельний кадастр), 
земельна реформа, ціна та оцінка земель, власність на землю, 
оподаткування земельно-ринкових трансакцій, загальна інфор-
мованість всіх учасників ринку земель, державне регулювання 
цих процесів, економічна й екологічна безпеки країни в кон-
тексті проблем формування повноцінного ринку земель. Однак 
існують і певні прогалини, як констатують фахівці [1-6], ще до 
цього часу не врегульовані в достатній мірі питання щодо від-
чуження земель державної та комунальної власності, зокрема 
відсутній єдиний загальнодержавний порядок організації 
та проведення земельних торгів. До того ж сучасні методи 
ціноутворення в сфері земельних відносин ще не зовсім адап-
товані до ринкових принципів. При цьому безперервний моні-
торинг вартості продажу земель та прав оренди не ведеться, що 
не дозволяє об’єктивно оцінити ситуацію на земельному ринку.

Виділення не вирішених раніше частин загальної про-
блеми. Спираючись на компетентні оцінки [1-6] можна конста-
тувати, що земельна реформа в Україні, яка триває вже понад 
двадцять років, не є ефективною внаслідок наступних причин: 

– до цього часу не визначено основні державні орієнтири 
та механізми правового, економічного, фінансового і соціаль-
ного розвитку подальших реформ у цьому напрямі, а також 
шляхів їх забезпечення та реалізації;

– спостерігається відсутність виваженої та системної дер-
жавної політики та стратегічного планування в сфері земель-
ного законодавства, особливо щодо земель сільськогосподар-
ського призначення;

– ігнорується досвід країн із розвиненою ринковою еко-
номікою з орієнтацією на орендно-іпотечні відносини;

– не відслідковується позитивна динаміка щодо здійс-
нення заходів з формування ринкової інфраструктури у сфері 
земельно-майнових відносин. 

У контексті реформування земельних відносин і перебу-
дови усієї системи організації аграрного виробництва особливе 
значення має створення умов для ефективного використання 
потужного ресурсу земельного капіталу як основи економічної 
безпеки та зростання національної економіки, так і поліпшення 
умов життя та праці значного прошарку населення України.

Метою статті є необхідність поглиблення теоретичних та 
прикладних основ розробки економічної безпеки формування 
ринкових земельних відносин в Україні як підґрунтя розвитку 
національної економіки.

Виклад основного матеріалу. В умовах нових земельних 
відносин можна констатувати, що на жаль, земля як чинник 
економічного зростання і як природний ресурс досі лишається 
недооціненою. Хоча слід констатувати, що розвиток суспіль-
ства в усі часи був нерозривно пов'язаний із землею, яка і на 
сьогодні залишається основою забезпечення населення пла-
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нети харчовими продуктами і джерелом суспільного багатства. 
З часу виникнення приватної власності на землю земля стала 
товаром, що зумовило розвиток відповідного ринку земель. 

Як вказують попередні дослідження, економічні меха-
нізми регулювання землекористування, за оцінками фахівців 
повинні бути засновані на об'єктивній цінності землі та спря-
мовані на підвищення ефективності використання земельних 
ресурсів [7].

Однак, на сучасному етапі земельної реформи, як свідчить 
об’єктивний аналіз експертів (Третяк А.М. та ін.), відбува-
ється безконтрольний розвиток ринкових відносин у земельній 
сфері внаслідок суперечливості земельного законодавства [6]. 
Це призводить до того, що ці питання залишаються за полем 
зору та навіть стають другорядними. Виникає реальна загроза 
втрати цінних земельних ресурсів, які є фундаментом для 
забезпечення економічного потенціалу держави.

Це визначає доцільність забезпечення ефективного управ-
ління землекористуванням, яке розуміється як вплив на процес, 
форми та методи організації використання земельних ресурсів 
з максимальним ефектом.

Управління землекористуванням передбачає формування та 
гарантування сталого землекористування через земельну полі-
тику, інфраструктуру, інформаційне забезпечення та механізм 
земельного адміністрування (регулювання) у просторовому 
контексті. Слід зазначити, Міністерством юстиції України 
та Державним агентством України із земельних ресурсів, як 
органом відповідальним за здійснення управління земельними 
ресурсами, останнім часом висувається концепція, згідно з 
якою земля має розглядатися виключно як об'єкт нерухомості, 
призначений для одержання комерційної вигоди без урахування 
її екологічного потенціалу. Таким чином, регламентується, що 
головним критерієм ефективності є дохід від використання 
земель. Однак, ця концепція може дуже негативно вплинути 
на соціальний розвиток, оскільки пріоритет лише економіч-
них результатів без врахування соціальних потреб призведе до 
негативних наслідків. Щоб нівелювати ці суперечності та поси-
лити процес економічного зростання необхідно орієнтуватися 
на розвиток нових економічних і правових інститутів, що сти-
мулюють екологобезпечне та ефективне землекористування.

Останнім часом у європейських країнах активізуються 
заходи, спрямовані на розвиток земельної власності методами 
ринкового характеру шляхом застосування різних економіч-
них стимулів і санкцій. Між тим в Україні цей напрям поки що 
незадовільно розвивається, і, як наслідок, економічні методи, 
які дозволяють, зберігати екологічний потенціал території 
при використанні земель, не тільки не набули поширення, а й 
гальмуються у зв'язку з тим, що відбувається останнім часом 
руйнування на державному рівні найважливіших економічних 
і суспільних інститутів охорони земель та навколишнього сере-
довища. 

Отже, зазначена проблема є надзвичайно важливою для 
України. При цьому чи не найголовнішим методологічним 
базисом є сприйняття «земельного капіталу» як повноправної 
економічної категорії.

Тому можна декларувати, що Концепція розвитку земель-
них відносин за узагальненими оцінками повинна базуватися 
на принципах:

– комплексності, що на думку фахівців передбачає поєд-
нання природних, економічних, соціальних та інших факторів 
за умови інтегрованого збалансованого поєднання державних 
та демократичних інститутів [8];

– системності як основи розкриття взаємозв’язків і вза-
ємозалежностей між усіма прийнятими для аналізу провід-
ними структурними факторами керованої системи «людина – 
земельні ресурси – виробництво» [9];

– функціональності як фактору, що забезпечує взаємо-
пов’язаність управлінських заходів у системі розвитку земель-
них відносин;

– керованості, визначальною умовою якої є цілеспрямо-
ване регулювання процесами землеволодіння та землекористу-
вання [8];

– реальності, на підставі якої враховується реальний стан 
керованої системи «людина – земельні ресурси – виробни-
цтво – людина»;

– етапності, що забезпечує реалізацію програмних засад 
сталого розвитку земельних відносин [9];

– екологізації як процесу поступового і неухильного 
впровадження системи землевпорядних, регуляторно-право-
вих, організаційно-економічних, технологічних і управлінських 
рішень, що дають змогу підвищити ефективність використання 
земельних ресурсів з одночасним поліпшенням і збереженням 
їх якості [7] та довкілля на локальному, регіональному та наці-
ональному рівнях.

Сучасна Концепція розвитку земельних відносин, на думку 
автора, повинна крім цих принципів враховувати й наступні:

– синтезу адміністративного та ринкового підходу при 
формуванні сучасної земельної політики;

– пріоритетності загальнодержавних інтересів в проце-
сах формування ринку землі;

– адаптованості до кращого європейського досвіду у 
сфері земельно-ринкових відносин;

– спадкоємності попереднього законодавчо-норматив-
ного базису до сучасних реалій;

– пріоритетності державної власності на землю сільгосп-
призначення перед іншими формами власності.

На сьогодні можна констатувати, що немає правової чітко-
сті в декларуванні самого ринку земель як основи формування 
земельних відносин. Проте, саме закон «Про ринок земель» 
має чітко встановлювати особливості обігу земель, в тому числі 
сільськогосподарського призначення та декларувати напрями 
інфраструктурного забезпечення цього ринку. Так, наприклад, 
обіг земель сільськогосподарського призначення для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва може здійсню-
ватися лише за умов дотримання таких вимог як:

– використання земельних ділянок за їх цільовим призна-
ченням;

– дотримання вимог закону щодо переважного права 
суб’єктів ринку земель на придбання земель сільськогосподар-
ського призначення для ведення товарного сільськогосподар-
ського виробництва;

– створення умов для раціонального та ефективного 
використання земель сільськогосподарського призначення.

Вищезазначений закон має декларувати переважне право 
на придбання земельної ділянки сільськогосподарського при-
значення, обмеження площі цих ділянок, ціну продажу, інші 
обмеження тощо. Це потребує створення відповідної інфра-
структури ринку земель в системі інституційного забезпечення 
земельних відносин, включаючи земельні аукціони, іпотечні 
установи, ріелторські фірми, мережі земельних іпотечних бан-
ків тощо.

Що стосується запровадження регульованого ринку 
земель (і не лише сільськогосподарського призначення), то 
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існує потреба розпочинати його формування першочергово та 
невідкладно. Тому цілком природно, що вивчення характерис-
тик ринкової економіки неможливо без чіткого усвідомлення 
категорії «ринок», її основних ознак, механізмів функціону-
вання і ролі в забезпеченні розвитку національної економіки 
в цілому. 

Економічна мотивація розвитку цього ринку зумовлена роз-
винутим суспільним поділом праці, економічною відокремле-
ністю ринкових суб’єктів та існуванням різних форм власності. 
На думку фахівців, сутність ринку земель доцільно розглядати 
з погляду типу господарських зв’язків між суб’єктами господа-
рювання, тобто форм господарського зв’язку між товаровироб-
никами через купівлю-продаж земель [9].

Таким чином, зважаючи на компетентні оцінки можна 
виокремити ще одне розуміння ринку як суспільної форми 
організації й функціонування економіки, за якої забезпечується 
взаємодія виробництва і споживання через посередницькі 
інститути, що регулюють діяльність виробників і споживачів, 
їх прямий та зворотний вплив [10].

Сутність ринку знаходить своє відображення в його голов-
них економічних функціях, що уособлюють основне призна-
чення цієї категорії.

Узагальнюючи наявні концептуальні підходи, можна ствер-
джувати, що основними функціями ринку земель в умовах 
трансформаційних зрушень є:

– регулююча – яка крізь призму ринкових законів визна-
чає необхідні пропорції використання земельних ресурсів;

– стимулююча – яка активізує землекористувачів до під-
вищення якості та споживчих властивостей земель як товару;

– розподільча – яка регулює доходи землекористувачів у 
ринковій економіці відповідно до вартісної оцінки земель та їх 
якості;

– інтеграційна – яка об'єднує землекористувачів, сприя-
ючи формуванню єдиного економічного простору як у межах 
окремої держави, так і в межах світової економіки;

– посередницька – яка забезпечує , щоб ринок виступав 
посередником між державою та землекористувачами;

– сануюча (оздоровча) – ринок очищує суспільне вироб-
ництво від економічно слабких та не життєздатних господар-
ських одиниць.

Основним питанням розвитку земельних відносин 
в аграрному виробництві є мораторій на продаж земель 
сільськогосподарського призначення,дію якого 6жовтня 
2016року Верховна Рада України продовжила до 1січнят 
2018року.Слід зазначити,що мораторій не вирішує постав-
лених перед ним завдань,адже за 20 років його існування 
законсервована вкрай неефективна аграрна структура. Для 
вирішення породжених ним проблем необхідне належне дер-
жавне регулювання купівлі-продажу земель сільськогоспо-
дарського призначення,багатий досвід якого існує в країнах 
з ринковою економікою.

Також стримування повноцінного включення земель сіль-
ськогосподарського призначення у економічний обіг на ринко-
вих засадах обумовлено потенційною небезпекою виникнення 
низки негативних явищ суспільно-економічного характеру, 
зокрема:

1) внаслідок масштабного скуповування земель сільсько-
господарського призначення монопольними групами.

Слід зазначити, що цей ризик може бути значно змен-
шений при використанні державою усіх важелів, що перед-
бачені, перш за все, проектом Закону України «Про ринок 

земель», яким встановлено обмеження щодо максимальної 
граничної площі земельних ділянок, що можуть перебувати у 
приватній власності однієї особи для ведення товарного сіль-
ськогосподарського виробництва, чинним Законом України 
«Про захист економічної конкуренції», а також завдяки ефек-
тивного нагляду за ринком земель з боку Антимонопольного 
комітету України.

2) внаслідок відчуження селянами земельних ділянок сіль-
ськогосподарського призначення за ціною, що є істотно ниж-
чою за економічно обґрунтовану.

Однак, цей ризик можна дещо нівелювати, якщо запро-
вадити передбачену проектом Закону України «Про ринок 
земель» продажу земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення за ціною, яка визначена на підставі експертної 
грошової оцінки. Знизити ризик цього негативного явища 
також можна у разі запровадження відстрочки набрання чинно-
сті договорами відчуження земельних ділянок із правом кожної 
зі сторін відмовитись від укладення договору на протязі пев-
ного строку.

3) внаслідок акумуляції значних площ сільськогосподар-
ського призначення у власності фінансових установ (комерцій-
них банків) під час переходу заставної землі у власність заста-
воутримувача.

Фахівці вважають, що такий ризик буде несуттєвим, 
оскільки зацікавленість комерційних банків у цьому питанні 
відсутня, а земельні ділянки, на які звернене стягнення, згідно 
з чинним законодавством підлягають продажу на прилюдних 
торгах [11].

Висновки. Резюмуючи, можна стверджувати, що наці-
ональна безпека формування ринкових земельних відносин 
повинна передбачати:

– по-перше, системні та структурні зміни в чинному зако-
нодавчо-нормативному полі внаслідок трансформації та його 
доповнення новими;

– по-друге, формування системи інститутів, які вплива-
ють на розвиток земельних відносин. Одним з головних з них є 
інститут власності на землю, який визначає інтенсивність рин-
кових процесів в цій сфері й одночасно слугує обмежуючим 
фактором, що дає змогу вирівнювати можливі диспропорції на 
ринку купівлі-продажу земель;

– по-третє, інформаційний супровід та відповідне 
методичне забезпечення, які слугують ефективним інстру-
ментом активізації земельних відносин на засадах ринко-
вого підходу.

Отже подальший розвиток земельних відносин в Україні 
та особливо в аграрній сфері можливий завдяки формуванню 
відповідної ринкової інфраструктури,саме для цього повинен 
бути використаний час дії мораторію на продаж земель сіль-
ськогосподарського призначення.
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Криницкая О.А. Концептуальные принципы 
национальной безопасности формирования рынка 
земель в Украине

Аннотация. В статье наведено теоретическое обоб-
щение развития земельних отношений в Украине. Обос-
новано систему обеспечения надлежащей рыночной 
среды в сфере их функционирования. Характеризиру-
ются направления усовершенствования экономической 
безопасности использования земли. Рекомендованы 
концептуальне принципы национальной безопасности 
при формировании рынка земель.

Ключевые слова: экономическая безопасность, ры-
нок земель, национальная экономика, земельные отно-
шения.

Krynytska O.О. Conceptual principles of national 
security of forming land market in Ukraine 

Summary. In this article, a theoretical generalization of 
land relations in Ukraine is shown. The system of creating 
a proper market environment in their area of operation is 
grounded. The areas of improving the economic security of 
land use are characterized. Conceptual principles of nation-
al security in the formation of the land market are proposed.

Keywords: economic security, land market, national 
economy, land relations.
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ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК СКЛАДОВА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО 
СЕРЕДОВИЩА МОДЕРНІЗАЦІЇ

Анотація. Статтю присвячено аналізу розвитку під-
приємництва в Україні як ключового інституту ринко-
вої економіки та рушія модернізаційних перетворень. 
Розглянуті сучасні інституціональні умови бізнес-сере-
довища. Визначені перешкоди, що стримують розвиток 
підприємництва в Україні, а також зазначені напрями 
державної економічної політики у створенні сприятли-
вих інституціональних умов. 

Ключові слова: підприємництво, бізнес, модерніза-
ція, інституціональне середовище, державна економіч-
на політика

Постановка проблеми. Розвиток підприємництва зазви-
чай асоціюється із переходом до висхідної фази ділового 
циклу і свідчить про успішність інституціональних реформ, 
становлення ринкових відносин та підвищення сприятливості 
інституціонального середовища. Підприємництво відноситься 
до базових економічних інститутів, що формують інституціо-
нальну структуру національних економік ринкового типу, та 
орієнтується на два основних напрями: 1) створення великих 
організаційно-господарських структур, що надають економіці 
стабільність та керованість; 2) розвиток малого та середнього 
бізнесу, що сприяє конкурентному середовищу, забезпеченню 
гнучкості виробництва та індивідуалізації.

Без розвитку підприємництва неможливо створити відпо-
відну ринковому господарству багатоукладну економіку, забез-
печити багатоманітність та рівноправність форм власності та 
господарювання.

В умовах слабкої інституціональної системи, яка склалася 
в Україні, підприємництву має приділятися особлива увага не 
лише як базовому інституту економіки, але й як системі, в якій 
створюється додана вартість.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Підприємни-
цтву як ключовому інституту ринкової економіки присвячено 
багато наукових праць вітчизняних та зарубіжних авторів, у 
тому числі в яких розглядаються питання його ролі в модер-
нізаційних процесах в економіці. До таких досліджень можна 
віднести роботи Аракєлова В.Г., Кіндзерського Ю.В., Шабли-
сти Л. та інших. Велику увагу також приділено факторам фор-
мування сприятливого інституціонального середовища роз-
витку підприємництва. До дослідників з цього питання можна 
віднести Вовченко Н.Г., Качалу Т.М., Широкову Г.В., Костову 
Т., Скота В.Р. тощо. Втім, інституціональні аспекти забезпе-
чення розвитку підприємництва для досягнення цілей модерні-
зації все ще залишається недостатньо вивченим.

Формулювання цілей статті. Метою статті є визначення 
стану та умов розвитку підприємництва як ключового інсти-
туту в модернізаційному процесі української економіки.

Виклад основного матеріалу. Характер підприємництва 
залежить від умов, які були сформовані внаслідок державної 
економічної політики, тобто від формальних правил, встанов-

лених державою. Вони включають законодавство, податкову 
політику, адміністративні бар’єри, мотиваційні механізми 
тощо.

Незважаючи на сприяння держави, законодавчу й адміні-
стративну підтримку у розвитку малого та середнього бізнесу 
фактичний стан справ свідчить про погіршення бізнес-середо-
вища в країні, а ситуація із створенням нових бізнес-структур 
залишається досить складною. 

За оцінками Світового Банку, незважаючи на проведення 
реформ у сфері податкового законодавства, в Україні система 
оподаткування та податкової звітності є надто обтяжливою. 
Так, для заповнення і сплати податків необхідно витратити 
356 годин, тоді як у Польщі – 271, Чеській Республіці – 234, 
Німеччині – 218, у Швеції – 122 [11]. За цим показником Укра-
їна знаходиться в одній групі з такими малорозвинутими краї-
нами світу як Демократична Республіка Конго, Домініканська 
Республіка, Ефіопія, Гамбія тощо. Ефективна ставка оподатку-
вання (включаючи усі податки, які сплачуються в Україні) ста-
новить 51,9%. 

За рейтингом щодо зручності сплати податків вона посіла у 
2016 році 84 місце (за іншим рейтингом – 111 місце, для порів-
няння у 2015 році – 107). Поряд з нею знаходяться Болгарія 
(83 місце), Маршалови острови (82 місце), Сирія (81 місце) 
та Барбадос (85 місце), Кабо Верде (86 місце), Сьерра Ліоне 
(87 місце) [11]. Що стосується інших європейських країн, то 
вони знаходяться переважно на вищих щаблях рейтингу за 
окремими винятками. Так, Польща посідає 47 місце, Німеч-
чина 48 місце, Хорватія 49 місце, Румунія 50 місце, Чеська 
Республіка 53 місце, Франція 63 місце. Це свідчить про низьку 
ефективність фіскального механізму, враховуючи що показник 
ефективності податкових взаємовідносин (співвідношення 
витрат на суспільні блага і трансфертні платежі до податкових 
надходжень) у 2016 році становить близько 45% в той час як у 
європейських країнах він перевищує 60-80%. 

У таких умовах, що погіршуються також соціально-по-
літичною обстановкою, головною метою держави є навіть не 
збільшення суб’єктів господарювання, а збереження тієї їх 
кількості, що склалася на сьогодні, не кажучи вже про модер-
нізаційні перетворення, які є одним з цільових орієнтирів роз-
витку української економіки. В табл. 1 подано порівняльну 
характеристику підприємництва в звичайних ринкових умовах 
та в умовах модернізації економіки, що надалі дасть змогу оці-
нити перспективи створення підприємницького середовища 
модернізації в Україні.

Під час модернізаційних перетворень інститут підприєм-
ництва відіграє ключову роль в забезпеченні оновлення вироб-
ничих відносин, їх технологічної та інституціональної основ. 
В дослідженнях [10; 12] визначені три найбільш важливих 
аспекти інституціонального середовища, що впливають на 
розвиток бізнесу на національному рівні: регулятивний аспект 
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(політика держави по відношенню до бізнесу); когнітивний 
аспект (знання та навички, що превалюють у суспільстві); 
нормативний аспект (система цінностей у суспільстві). Ці три 
виміри використовуються як для порівняльного аналізу під-
приємницької активності в різних країнах, так і для вивчення 
факторів стратегічного вибору фірми в часи фундаментальних 
інституціональних змін [7, с. 30].

Регулятивний аспект інституціонального середовища 
включає в себе закони, правила і політику держави, спрямо-
вані на підтримку нового бізнесу, наприклад, на скорочення 
ризиків підприємців та відкриття доступу до окремих ресур-
сів. Когнітивний аспект характеризується наявністю квалі-
фікації та знань для ведення бізнесу. Ймовірність відкриття 
власної справи тим вище, чим вище потенційний підприємець 
оцінює власні знання та навички і чим вище його схильність 
до ризику [2, с. 302]. Нормативний аспект слід розглядати з 
двох боків: по-перше, норми породжуються суспільством і 
з точки зору інституціоналізму є детермінантами поведінки 
людей; по-друге, вони поділяються на формальні й нефор-
мальні – відповідно встановлювані державою і санкціоновані 
й нав’язані суспільством. Неокласики вважають, що пове-
дінка, керована нормами, не може бути цілеспрямованою, а 
саме такою є поведінка підприємця. Він націлений на прибу-
ток. Тож нормативний аспект інституціонального середовища 

підприємництва в більшості своїй носитиме рестриктивний 
характер, ніж мотиваційний.

Інституціональні умови, створювані державою для підпри-
ємницької діяльності, включають: легкість реєстрації бізнесу 
та отримання дозволів, ліцензій на здійснення господарської 
діяльності, легкість доступу до фінансових ресурсів, забезпе-
чення виконання контрактів та захисту своїх інтересів в адмі-
ністративному чи судовому порядку, забезпечення міжнародної 
торгівлі, насиченість ринку праці необхідними фахівцями та 
державна політика зайнятості, ступінь дерегулювання підпри-
ємницької діяльності, стабільність законодавства тощо.

Показники Doing Business 2016 [9] порівняно з 2015 роком 
свідчать, що деякі умови ведення бізнесу в Україні покра-
щилися, зокрема полегшилася процедура реєстрації бізнесу  
(за рахунок скорочення термінів реєстрації суб’єктів господа-
рювання як платників ПДВ та зниження платежів за реєстрацію 
бізнесу та сплати податків, полегшився доступ до електроенер-
гії, посилився захист міноритарних акціонерів, полегшилася 
процедура сплати податків, покращилось забезпечення міжна-
родної торгівлі. Однак спостерігаються й негативні тенденції в 
отриманні дозволів на будівництво, реєстрації власності, забез-
печенні виконання контрактів та розв’язанні неплатоспромож-
ності. Незмінним залишився показник отримання кредитів для 
ведення бізнесу (див. табл. 2).

Таблиця 1
Особливості підприємництва в умовах модернізації національної економіки

Основні ознаки підприємництва В діючих умовах В умовах модернізації економіки

Головна мета Отримання прибутку Стратегічний інноваційний розвиток з метою 
отримання стабільного прибутку

Самостійність діяльності
Незалежність господарюючих суб’єктів в 
управлінні власним капіталом, обмежена 
рамками кон’юнктурних явищ

Економічна свобода в межах здійснення легального 
підприємництва

Характер діяльності Систематичний Цілеспрямований інноваційний розвиток

Підприємницький ризик Високий Послаблений державною підтримкою 
підприємництва, удосконаленням законодавства

Здійснення
У формах: використання майна, продажу 
товарів, виконання робіт або надання 
послуг

У формах: користування майном, продажу товарів, 
виконання робіт або надання послуг, створення 
інновацій

Суб’єкт Особа, зареєстрована як підприємець в установленому законом порядку

Державне регулювання Пріоритети – формування конкурентного 
середовища підприємництва

Пріоритети – податкове і неподаткове стимулювання 
інноваційного розвитку підприємництва

Джерело: [1, с. 67]

Таблиця 2
Індикатори ведення бізнесу

Індикатор, балів (0-100) Польща США Україна
2016 2016 2014 2015 2016

Реєстрація бізнесу 84,22 91,23 87,35 93,88 94,40
Отримання дозволу на будівництво 75,15 75,74 75,29 61,36 61,42
Доступ до електроенергії 81,35 83,39 32,65 54,84 58,45
Реєстрація власності 76,49 76,80 74,82 69,44 69,61
Отримання кредиту 63,44 95,00 75,00 75,00 75,00
Захист міноритарних інвесторів 63,33 64,67 48,33 53,33 56,67
Сплата податків 82,73 83,85 70,33 70,69 72,72
Забезпечення виконання контрактів 63,44 72,61 66,25 57,11 58,96
Забезпечення міжнародної торгівлі 100,00 92,01 53,96 63,72 64,26
Розв’язання неплатоспроможності 76,37 89,19 31,17 31,05 27,50

Джерело: [8; 9]
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Для порівняння в табл.2 наведено показники Польщі й 
США. Характеристики інституціонального середовища під-
приємництва в Україні на 2016 рік відповідають таким країнам 
як США та Польща лише по показнику реєстрації бізнесу та 
отримання кредиту (порівняно з Польщею).

Українське рейтингове агентство підрахувало індекс ваго-
мості перешкод для ведення бізнесу в Україні (табл. 3).

Таблиця 3
Індекс вагомості перешкод для ведення бізнесу в Україні

Місце Перешкода Індекс вагомості 
перешкоди

Найсуттєвіші перешкоди

1. Відсутність ясної та чіткої 
економічної політики держави 0,8

2. Зрощування влади й бізнесу 0,8
3. Незахищеність прав власності 0,8

4. Норми, що регулюють створення й 
ведення бізнесу 0,8

5.
Неоднакове ставлення бюрократії 
до різних фірм (при тлумаченні 
застосовуваних законів і правил)

0,8

6. Необ’єктивність, корумпованість 
судових рішень 0,8

7. Політична нестабільність 0,7
8. «Дорогі кредити» 0,7

Суттєві перешкоди
9. Інфляція 0,6

10. Нерозвиненість економічної 
інфраструктури 0,6

11. Кримінальні структури 0,6
12. Великі витрати на хабарі 0,6

13. Карні злочини (розкрадання, 
крадіжки і т.ін.) 0,5

Джерело: [4, с. 107]

Зазначені в табл. 3 перешкоди корелюють із тими, що 
визначені Світовим банком. Найбільш вагомими виступають 
слабкість економічної політики держави, зрощування влади та 
бізнесу, незахищеність прав власності, недосконалість норм, 
що регулюють створення й ведення бізнесу, дискримінація 
окремих бізнесменів або видів бізнесу, корумпованість та полі-
тична нестабільність.

Суперечливі зміни інституціонального середовища підпри-
ємництва супроводжуються значним скороченням суб’єктів 
підприємницької діяльності (див. табл. 4). 

Так, з 2010 по 2014 рік кількість суб’єктів господарю-
вання скоротилася з 2,18 млн. одиниць до 1,93 млн. одиниць, 
тобто на 11%, в основному, за рахунок скорочення чисельно-
сті фізичних осіб-підприємців та малих підприємств. Суттєво 
знизилася чисельність зайнятих працівників – з 10772,7 тис. 
осіб до 8796,7 тис. осіб, на 18,4%, а номінальний обсяг реалі-
зованої продукції зріс на 20% за 5 років, втім, з урахуванням 
темпів інфляції за період, це характеризує скорочення обсягів 
продажу. Причиною негативних тенденцій виступають кризові 
соціально-економічні та політичні явища в країні.

Іншими перешкодами в розвитку підприємництва виступа-
ють:

1. Офшоризація бізнесу. Так, майже весь великий бізнес, 
який працює в Україні, зареєстровано на Кіпрі. Тому, за виснов-

ками ряду експертів, саме цей бізнес виступає найбільшим 
неплатником податків. Наприклад, практично усі підприєм-
ства вітчизняної металургії належать кіпрській компанії «SCM 
Holdings Ltd», якою володіє відомий український бізнесмен 
і політик. Хімічну промисловість повністю монополізовано 
зареєстрованою за кордоном компанією «Group DF», власни-
ком якої є інший, не менш відомий, вітчизняний підприємець. 
Особливість української «офшоризації» полягає в тому, що усі 
власники офшорних компаній тісно пов’язані з владою або 
навіть займають високі державні посади [5, с. 11].

2. Неефективність державної фінансової підтримки, що 
надавалася промисловим підприємствам у кризові періоди. 
Вона виявилася неефективною з таких причин:

– некомплексність проведення антикризових заходів 
(пільги надавалися підприємствам без урахування попиту на їх 
продукцію);

– переважно галузевий або груповий характер податкових 
пільг і надання їх не на конкурсній основі, а нерідко з ураху-
ванням критичного стану тієї чи іншої галузі, незалежно від 
пріоритетів і конкретних державних програм;

– відсутність єдиної системи контролю за фінансами під-
приємств, що дозволяло «вимивати» їх активи до внутрішніх і 
зовнішніх офшорних зон, приховувати реальний прибуток;

– невизначеність методів контролю за цільовим викорис-
танням коштів, заощаджених у результаті надання пільг;

– неврегульованість питання цільового використання амор-
тизаційних відрахувань;

– відсутність нормативно-правових рамок поведінки пред-
ставників держави при регулюванні таких процесів, як розпо-
діл прибутку підприємств з державною участю і забезпечення 
державних гарантій одержання комерційних кредитів;

– дестимулюючий характер існуючого підприємницького 
клімату, слабка заінтересованість бізнесу у впровадженні інно-
вацій [6, с. 50].

3. Незмістовність заходів держави в стимулюванні інновацій-
ного розвитку, що зумовлює відсутність реальної підтримки нау-
ковців та винахідників, які не в змозі комерціалізувати свої нау-
ково-технічні розробки. В таких умовах держава має стимули до 
посилення протекціоністської спрямованості економічної полі-
тики по відношенню до підприємств, що взялися розробляти та 

Таблиця 4
Основні характеристики  

суб’єктів підприємництва в Україні

Показник Усього

у тому числі
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і

Кількість суб’єктів господарювання, одиниць
2010 2183928 586 20983 357241 1805118
2014 1932161 497 15906 324598 1591160

Кількість зайнятих працівників, тис. осіб
2010 10772,7 2400,3 3393,3 2164,6 2814,5
2014 8796,7 1915,1 2696,5 1686,9 2498,2
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), млрд. грн.
2010 3696,65 1401,6 1396,4 568,3 230,4
2014 4459,70 1742,5 1723,2 705,0 289,0

Джерело: [3]
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виробляти інноваційну продукцію, допоки вони не оптимізують 
свої виробничі витрати та не реалізують маркетингову стратегію 
просування продукції на ринок, як внутрішній, так і зовнішній. 
Оскільки така підтримка фактично не може бути адресною існує 
ряд механізмів державної інноваційної політики, які здатні спри-
яти вирішенню цих завдань. Це стимулювання створення таких 
мережевих структур як кластери, промислові зони, вільні еконо-
мічні зони, технопарки та інші інтегровані утворення.

Формування сприятливого підприємницького середовища 
для модернізації вимагає ряду заходів державного регулювання 
підприємництва, а саме:

– розширення фінансових можливостей, створення спеціа-
лізованих кредитних програм;

– мобілізація венчурного капіталу для інновацій;
– сприяння розвитку професійної освіти й формування 

кадрового резерву за потребами ринку;
– посилена підтримка на зовнішніх ринках;
– усунення бюрократичних перешкод;
– покращення податкових умов господарювання для малого 

й середнього бізнесу; недискримінаційне відношення до плат-
ників податків.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким 
чином, підприємницьке середовище є важливою складовою 
інституціональної системи держави і здатне сприяти модерні-
заційним процесам. До складових підприємницького середо-
вища можна віднести регулятивну, нормативну та когнітивну 
складові, ступінь забезпечення яких оцінюється в Україні Сві-
товим банком як недостатньо задовільний. 

Розвиток підприємництва в Україні відбувається в недо-
статньо конгруентному інституціональному середовищі, в 
якому зв’язки між інститутами ринкової економіки не синхро-
нізовані через неадаптованість до суспільних інтересів, наці-
онального менталітету. Подальші дослідження мають бути 
спрямовані на пошук тих ланок інституціональної системи, які 
потребують суттєвих змін з точки зору забезпечення мотива-
ційних механізмів зайняття підприємництвом та інноваційним 
підприємництвом, зокрема.
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Ляховец Е.А. Предпринимательство как состав-
ляющая институциональной среды модернизации

Аннотация. Статья посвящена анализу развития 
предпринимательства в Украине как ключевого ин-
ститута рыночной экономики и двигателя модерниза-
ционных преобразований. Рассмотрены современные 
институциональные условия бизнес-среды. Опреде-
лены препятствия, сдерживающие развитие предпри-
нимательства в Украине, а также указаны направления 
государственной экономической политики в создании 
благоприятных институциональных условий.

Ключевые слова: предпринимательство, бизнес, 
модернизация, институциональная среда, государствен-
ная экономическая политика.

Liakhovets O.O. Entrepreneurship as a component 
of modernization institutional environment

Summary. The paper is devoted to the analysis of 
Ukrainian entrepreneurship development as a key institute 
of a market economy and an engine of modernization re-
forms. The modern institutional conditions of business en-
vironment are considered. The obstacles that restrain the 
entrepreneurship development in Ukraine are defined. The 
directions of state economic policy to create favourable in-
stitutional environment are specified.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА СЛИЯНИЙ 
И ПОГЛОЩЕНИЙ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ РОССИИ

Аннотация. В статье раскрываются актуальные 
проблемы развития рынка слияний и поглощений в 
банковской сфере. Выявлены современные факторы и 
мотивы его трансформации. Подготовлен прогноз пер-
спективных тенденций эволюции рынка слияний и по-
глощений в банковском секторе Российской Федерации.

Ключевые слова: слияния и поглощения, банковс-
кий сектор, централизация, консолидация, тенденции, 
мотивы, ключевые факторы, стандарты, концентрация 
капитала, парадигма регулирования.

Постановка проблемы. Слияния и поглощения, как 
основная форма развития процесса централизации, отражают 
обострение конкуренции на финансовых рынках и являются 
важным аспектом создания новой архитектуры банковской 
сферы. В международном банковском секторе процессы цен-
трализации капитала нарастали в течении последних десятиле-
тий и сегодня оказывают значительное влияние на экономику 
развитых стран. В политике Правительства РФ на протяжении 
последних лет наметилась тенденция на укрупнение регио-
нального банковского сектора. Данное направление закреплено 
в «Стратегии развития банковского сектора Российской Феде-
рации на период до 2015 года» [1]. В феврале 2014 года Moody's 
предсказало ускорение консолидации российского банковского 
сектора в 2014-2016 годах. Прогноз оправдывается: за два года 
число банков сократилось с 859 до 681. Крупные банки «погло-
щают» мелкие, увеличивая влияние на рынок. Тенденция к кон-
солидации банковского сектора сформировалась в силу есте-
ственных внутреотраслевых причин, а также, под влиянием 
государственного регулирования. Приказами Центрального 
банка России (ЦБР) в 2015 году в среднем по семь банков в 
месяц лишалось лицензий. Активы кредитных организаций с 
2014 по 2016 годы равномерно возрастали в среднем на 1,6% 
в месяц, тогда как показатели чистой прибыли сильно упали в 
2015 году. Отмеченная тенденция стимулируется и контроли-
руется государством, она образовалась в результате слияний и 
поглощений. Проблема концентрации банковского капитала в 
России приобрела чрезвычайную актуальность в связи с доми-
нирующей ролью государственного регулирования в процессе 
формирования крупных банковских структур. При форсиро-
вании этого процесса государством может возникнуть кризис 
всей банковской системы.

Анализ последних исследований и публикаций. Поня-
тия «слияние», «поглощение», «захват» и «приобретение» 
возникли в работах американских экономистов конца XIX 
века. С возрастанием в ХХ веке интенсивности и объёмов сли-
яний, этот процесс вызвал большой интерес у европейских и 

российских экономистов. Появилось множество описаний и 
определений данного явления. Дж. Вестон, К. Чанг и Дж. Сью 
(1998) утверждали, что «слияние – это процесс, отражающий 
различные формы комбинирования компаний посредством 
переговоров» [2]. Дж. К. Ван Хорн (2001) называл слиянием 
объединение двух компаний, в ходе которого одна теряла свой 
бренд [3]. Т. Кох и С. Мак-Дональд (2010) указывали, что под 
слиянием понимается объединение двух или более компаний, 
вовлеченных в процесс функционирования новой компании. 
Под поглощением они понимали процесс, при котором одна 
фирма приобретает акции другой [4]. Проблематику слияний 
и поглощений (Mergers&Acquisitions) в российском банков-
ском секторе, современные цели и тенденции, экономические 
аспекты развития этих процессов рассматривали в своих рабо-
тах Ю. Воробьева (2011), Н. Фадейкина (2011), А. Афанасьев 
(2012), Э. Джагитян (2012), Е. Андрианова (2013), Д. Гринке-
вич (2013), В. Степанов (2014), М. Ивинская (2014), И. Пома-
хина (2014). 

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. 
В соответствии с российским законодательством под «слия-
нием» понимается реорганизация юридических лиц, в ходе 
которой права и обязанности каждого из них переходят к вновь 
созданному юридическому лицу на основе передаточного акта. 
В мировой практике под слиянием понимается объединение 
нескольких банков, в результате которого один выживает, а 
остальные прекращают существование. В России этот случай 
квалифицируется как «присоединение» и означает прекраще-
ние деятельности одной или нескольких банковских структур с 
передачей их прав банку, к которому они присоединяются. Тип 
слияния зависит от ситуации на рынке, от стратегии деятель-
ности банков и ресурсов, которыми они располагают. Слияния 
и поглощения банков имеют существенные особенности в раз-
ных странах или регионах мира. В Европе происходит погло-
щение мелких и средних банков, в США проводится слияние 
или поглощение крупных банков, а в России нарастают про-
цессы поглощения мелких и средних банков крупными, встре-
чаются единичные случаи поглощения крупных банков [5]. По 
мнению экспертов, череда слияний и поглощений в банковском 
секторе РФ основана на изменениях в политике ЦБР. Аналитик 
брокерской компании «Альпари» А. Кокорева констатирует, 
что регулятор наращивает контроль в банковском секторе, кото-
рый сопровождается переходом на жесткие стандарты. Перед 
системообразующими банками возникает задача повышения 
капитализации, а сделать это опираясь на собственные ресурсы 
могут единицы. Ужесточение контроля и санация приводят к 
уменьшению количества мелких банков, повышению живуче-
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сти средних и крупных банков методом слияний и поглощений 
[6]. Возникает проблема регулирования этого процесса с учё-
том современных тенденций в банковской сфере.

Целью статьи является прогнозирование мотивов и пер-
спективных тенденций слияний, поглощений и присоединений 
в банковском секторе Российской Федерации; определение 
ключевых факторов формирования программ слияний и погло-
щений; систематизация проблем концентрации банковского 
капитала России.

Изложение основного материала. По данным Централь-
ного Банка России за последние шесть лет произошло сокра-
щение банков и небанковских организаций на 26,6 процента. 
В 2014 году темпы ликвидации банков выросли в 2,7 раза по 
сравнению с 2013 годом (в 2013 году рынок покинули 33 банка, 
в 2014 году – 89 банков). За первое полугодие 2015 года коли-
чество российских банков сократилось на 37. Российская 
модель слияний и поглощений на банковском рынке характери-
зуется «дружественными» поглощениями. Недружественный 
характер поглощений выгоден акционерам банка, поскольку 
он повышает его капитализацию и позволяет поднять курс 
их акций. В связи с национальной спецификой банковской 
отрасли, высокой степенью риска возникновения конфликтов с 
ЦБР и возможностью лишения лицензии случаи недружествен-
ного поглощения на российском банковском рынке практиче-
ски отсутствуют [7].

Ряд российских банков в 2015 году развивали свой бизнес 
благодаря выгодным поглощениям и слияниям. Существенное 
ухудшение общей экономической ситуации в РФ сильно огра-
ничило такие возможности. Глава Ассоциации российских бан-
ков Г. Тосунян отмечал, что экономический кризис тормозит 
экстенсивный рост финансовых учреждений и эта тенденция 
позволяет российским банковским структурам расширяться. 
Заместитель председателя ЦРБ М. Сухов указывал, что сегодня 
консолидация российского банковского рынка сосредоточилась 
в пяти крупных банках и прогнозируется достижение показа-
теля 60% к концу 2016 года. Банковские эксперты в России 
прогнозируют нарастание в 2017 году тенденции перетекания 
клиентов в более крупные банки.

По оценкам «Thomson Reuters» и «Freeman Consulting», 
объем комиссионных инвестиционных банков в России в первом 
квартале 2015 года составил 30,1 млн. долларов (на 5% меньше, 
чем в предыдущем квартале). Объем объявленных сделок сли-
яний и поглощений с участием российских активов в первом 
квартале 2015 года достиг 2,7 млрд. долларов (на 58% меньше, 
чем за 2014 год). Это самые низкие показатели за последние пять 
лет. Один из топ-менеджеров «Thomson Reuters» П. Марчевски 
отмечал, что активность российских компаний на рынке слия-
ний и поглощений вне страны достигла 3,6 млрд. долларов и на 
81% превысила аналогичный показатель прошлого года [8].

В целях минимизации негативных последствий от макро-
экономической нестабильности российская финансово-кре-
дитная система нуждается в новой парадигме регулирования. 
Этот вопрос приобретает особую актуальность в связи с вза-
имопроникновением ее экономики с экономиками стран G20 
и усилением зависимости от глобальных векторов рыночного 
развития [9]. ЦБР принято решение категорировать банки по 
функциональному принципу – на универсальные (федераль-
ные) и с ограниченной лицензией (в первоначальной формули-
ровке – региональные). Согласно первоначальной концепции, 
в категорию федеральных должны были попасть кредитные 
организации с капиталом от 1 млрд. рублей и активами свыше 

7 млрд. рублей. Планируется, что в результате реализации бан-
ковской реформы большинство финансовых учреждений пере-
йдет в разряд региональных. Число последних, по подсчетам 
Ассоциации региональных банков России, может составить 
порядка 300. Таким образом, рынок слияний и поглощений в 
российском банковском секторе характеризуется определённой 
цикличностью развития и отличается динамичной сменой фак-
торов, мотивов и тенденций. Указанная цикличность позволяет 
выявлять и систематизировать перспективные тенденции эво-
люции рынка слияний и поглощений (см.рис. 1).

Глава банка ВТБ А. Костин считает, что до 2020 года коли-
чество кредитных организаций в России уменьшится примерно 
в 2,5 раза и процессы консолидации будут нарастать. Прове-
дённый им анализ ежегодного количества слияний и поглоще-
ний банков, темпов ликвидации лицензий позволяет спрогно-
зировать, что останется порядка 200-300 банков.

 
Рис. 1. Цикл формирования перспективных тенденций  

на рынке слияний и поглощений (M&A)  
в банковском секторе России

Источник: составлено авторами

Р. Терехин, член Экспертного совета при Правительстве 
РФ прогнозирует, что если темпы отзыва лицензий, ликвида-
ции, слияний и поглощений банков сохранятся на нынешнем 
уровне, то через пять лет останется 300-400 банков. Считается, 
что только половина кредитных организаций сегодня соответ-
ствует требованиям ЦБР о достаточности капитала и около 
400 банков будут вынуждены постепенно покинуть финансо-
вый рынок. По прогнозам главы Ассоциации российских бан-
ков Г. Тосуняна экономика России в скором времени выйдет 
из рецессии, а процесс отзыва лицензий со стороны Центро-
банка будет спадать. Финансовому аналитику А. Афанасьевой 
видится оптимальным существование до 500 банков при усло-
вии, что ЦБР выстроит системный процесс их регулирования 
и своевременной ликвидации банков-банкротов. Она считает, 
что из-за резкого сужения банковского сектора может упасть 
конкуренция и, с учётом динамичного возрастания спроса на 
кредитование за последние годы, 300 банков не справятся с 
потребительским и корпоративным спросом через пять лет при 
возникновении бума потребления [10].

Росту слияний и поглощений российских банков способ-
ствует активное внедрение, особенно в 2016 году, искусствен-
ного интеллекта и IТ-технологий (Information Technology) 
в банковскую систему. Основными областями применения 
искусственного интеллекта в банках считаются: организация 
взаимодействия с клиентами посредством проектов по созда-
нию «чат-ботов»; консультирование пользователей. IT-техно-
логии повышают удобство предоставления финансовых кон-
сультаций по ипотеке, страхованию, инвестициям [11].
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Эмпирический анализ показал, что слияние повышает 
потенциальные возможности банков в перспективных сферах 
деятельности. Например, если в сфере привлечения депозитов 
банки, ориентируясь на свою техническую эффективность до 
реорганизации, после нее не демонстрируют явной тенден-
ции к увеличению эффективности, то в сфере выдачи долго-
срочных кредитов эта тенденция усиливается. Перспективные 
процессы слияния и поглощения будут обусловлены поиском 
новых возможностей роста со стороны банков, имеющих избы-
точную ликвидность и капитализацию, стремящихся с помо-
щью покупки новых активов расширить объемы своего биз-
неса. При этом основную группу покупателей банков составят 
крупные банки, которые будут приобретать более мелких игро-
ков с целью диверсификации бизнеса: расширения существую-

щей региональной банковской сети, освоения новых регионов 
присутствия, диверсификации своей продуктовой линейки. 
Отношение иностранных и российских инвесторов к сделкам 
слияния и поглощения сегодня существенно изменилось. Если 
в докризисный период основным мотивом слияний и поглоще-
ний в банковской сфере было приобретение надежного, пер-
спективного банка, с хорошей клиентской базой, то, в насто-
ящее время, покупатели не стараются купить новый бизнес 
любой ценой, а ищут возможности приобрести качественный 
актив по выгодной цене [12].

Анализ основных факторов и мотивов слияний и поглоще-
ний в банковском секторе Российской Федерации позволяет 
систематизировать перспективные тенденции развития рынка 
M&A (см. рис. 2).
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Рис. 2. Влияние ключевых факторов и мотивов  
на формирование перспективных тенденций M&A в российском банковском секторе

Источник: составлено авторами



37

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

Монополизированное состояние финансового рынка, 
неравный доступ к капиталу определили структуру сегод-
няшнего рынка слияний и поглощений в банковском сек-
торе России. Государственные банки активно использовали 
стратегию слияний и поглощений на всех стадиях эконо-
мического кризиса. В процессе реализации антикризисной 
стратегии государство нормативно закрепило за собой роль 
главного санатора проблемных банков и стало основным 
генератором рынка слияний и поглощений, что позволило 
увеличить доступ на рынок слияний и поглощений государ-
ственных банков. В настоящее время обширная сеть банков 
с прямым и косвенным государственным участием компен-
сирует слабо развитую сеть частных банков, большая часть 
из которых в России не обладает возможностями современ-
ного финансового института. Развитие частного банковского 
сектора сдерживается, преимущественно ограничением 
доступа к капиталу. Следует подчеркнуть несомненное вли-
яние процесса слияний и поглощений на повышение эффек-
тивности деятельности государственных и частных банков. 
При активном возрастании эффективности деятельности 
банков сформировавшихся в результате сделок по поглоще-
ниям и слияниям будет наблюдаться увеличение доли част-
ных банков в финансовой деятельности общества, повыше-
ние их капитализации и конкурентоспособности, а механизм 
слияний и поглощений станет главным рычагом рыночного 
влияния. В качестве одного из основных мотивов объедине-
ния частных банков рассматривается достижение синерге-
тического эффекта, который выражается в активном росте 
финансовых показателей нового банка. Феномен основыва-
ется на положениях сформулированной в работе М. Бредли, 
А. Десаи и Е.Х. Кима (1983) теории синергии. Образованный 
в результате слияния новый банк получает широкий спектр 
перспективных и апробированных возможностей (синергий) 
в результате объединения ресурсов старых банков [13].

Выводы и предложения. На формирование перспектив-
ных тенденций в банковском российском секторе основное 
влияние оказывают такие факторы, как: повышение требова-
ний государства к минимальным размерам уставного капи-
тала банков, рецессия мировой экономики, мировой финан-
совый кризис ликвидности, утечка иностранного капитала и 
сокращение количества банков. Сегодня в развитии банков-
ской системы России прогрессируют следующие тенденции: 
увеличение количества слияний и поглощений для реализа-
ции нормативных требований Центрального Банка России; 
использование консолидации, как средства выживания и 
расширения бизнеса успешных банков в период кризиса; 
увеличение поглощений коммерческих банков государствен-
ными банками или банками с государственным участием 
(Сбербанк, ВТБ, ВЭБ).

Среди заемщиков значительный процент представляют 
государственные компании, поэтому с ростом банка увели-
чивается объем государственной поддержки и его значение 
для государства. Инициатором банковской консолидации 
выступает Центральный банк России. Десяти системно 
значимым банкам России сегодня принадлежит более 60% 
рынка и прогнозируется рост этого показателя до 75%. 
Нарастает тенденция тесной связи таких банков с государ-
ством вне зависимости от их формы собственности. Ситуа-
ция напоминает формирование административно-командной 
модели экономики, которая, при очевидных её недостатках 
позволила советской тяжелой промышленности конкуриро-

вать с США. Такой пример подтверждает целесообразность 
увеличения банковской консолидации, поэтому сегодняшние 
инициативы и действия государства выглядят вполне логич-
ными. Для повышения конкурентоспособности на междуна-
родной арене в условиях глобализации дальнейшее разви-
тие банковского сектора России будет связано с процессами 
слияний и поглощений, как инструмента, способствующего 
созданию стабильной и надёжной банковской системы. 
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Поздняков К.К., Воронов С.О. Перспективні 
тенденції розвитку ринку злиття та поглинань в 
банківському секторі Росії

Анотація. У статті розкриваються актуальні про-
блеми розвитку ринку злиття та поглинань в банків-
ський сфері. Виявлені сучасні фактори та мотиви його 
трансформації. Підготовлено прогноз перспективних 



38

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

тенденцій еволюції ринку злиття та поглинань в банків-
ському секторі Російської Федерації.

Ключові слова: злиття та поглинання, банківський 
сектор, централізація, консолідація, тенденції, мотиви, 
ключові фактори, стандарти, концентрація капіталу, па-
радигма регулювання.

Pozdniakov K.K., Voronov S.A. Perspective tenden-
cies of development of merger and acquisition market in 
the banking sector of Russia

Summary. In this article, actual problems of develop-
ment of merger and acquisition market in banking sphere 
are disclosed. Modern factors and motives of its transfor-
mation are revealed. A forecast of perspective tendencies of 
evolution of merger and acquisition market in the banking 
sector of the Russian Federation is prepared.

Keywords: merger and acquisition, banking sector, 
centralization, consolidation, tendencies, motives, key fac-
tors, standards, capital concentration, regulation paradigm.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ  
ЗЕМЕЛЬНО-МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ ДЕРЖАВИ

Анотація. Розглянуто систему земельних відно-
син у сучасних умовах, а також розроблено пропозиції 
щодо теоретичних передумов формування цілісного зе-
мельно-майнового комплексу держави.

Ключові слова: земля, земельна ділянка, земель-
но-майновий комплекс, земельно-майнові відносини.

Постановка проблеми. Земля являє собою унікальний 
природний ресурс. Вона є єдиним місцем існування людства, 
основним і єдиним фактором організації його продуктивних 
чинників, що задіяні в створенні всіх інших продуктів і благ. 
Обмеженість і невідновність цього ресурсу викликає об'єк-
тивну необхідність суспільного регулювання правових норм і 
умов землекористування. 

Разом з тим, у ринковій економіці земля здобуває форму 
товару й може служити об'єктом майнових угод, результати 
яких тією чи іншою мірою здатні зачепити інтереси інших 
людей і суспільства в цілому. Тому введення ринкових відносин 
висуває підвищені вимоги до системи державного обліку й реє-
страції земельних ділянок, контролю за їхнім правовим стату-
сом і діючими обтяженнями, оборотом землі і її раціональним 
використанням. 

У поняття «земельні ресурси», крім землі, включають 
покриті рослинністю й водою території, поклади корисних 
копалин, функціонально пов'язані із землею об'єкти нерухо-
мості (будинки, споруди, нафтові й газові свердловини, ста-
ціонарне гірничодобувне устаткування). Земельні ресурси 
(і насамперед земля) володіють трьома основними властивос-
тями, що визначають їхню виняткову цінність, найголовнішу 
роль для існування й виробничо-господарської діяльності 
людей. Властивість життєзабезпечення – бути частиною еко-
логічного середовища, місцем життя, розміщення житла, кому-
нального, культурно-побутового обслуговування й відпочинку 
людей. Властивість фактора виробництва – бути необхідною 
умовою виробничо-господарської діяльності в сільському гос-
подарстві, обробній промисловості, видобувній промисловості, 
будівництві, транспорті. Нарешті, властивість цивільного обо-
роту – як взаємодії суб'єктів власності (органів державної і 
регіональної влади, юридичних і фізичних осіб) з питань стану, 
використання й зміни належності об'єктів власності (земельних 
ділянок, інших природних об'єктів і пов'язаної з ними нерухо-
мості) у рамках законодавчо встановлених норм і правил. Ця 
взаємодія в правовій, адміністративній, економічній, соціаль-
ній та інформаційній областях являє собою земельно-майнові 
відносини. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам фор-
мування земельно-майнового комплексу присвячено роботи 
таких науковців як С.П. Войтенко, С.М. Волков, Д.С. Добряк, 
Й.М. Дорош, Л.Я. Новаковський, М.Г. Ступень, А.М. Третяк, 
А.Д. Юрченко, С.І. Сай та деяких інших. 

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Незважаючи на наявність праць вітчизняних науков-
ців, присвячених дослідженню проблематики ефективного 
використання земельно-майнових ресурсів, враховуючи склад-
ність та багатоаспектність проблеми, на сьогодні вона залиша-
ється недостатньо розробленою, зокрема завдяки відсутності 
єдиного інтегрованого підходу та комплексного управління 
земельно-майновим комплексом держави.

Мета статті. Головною метою даної статті є дослідження 
системи земельних відносин у сучасних умовах, а також роз-
робка пропозицій щодо визначення теоретичних передумов 
формування земельно-майнового комплексу держави.

Виклад основного матеріалу. В економічній літературі 
поняття «земельно-майнового комплексу» визначається як 
сукупність трьох складових, що поєднує поняття «земля» як 
просторово-соціально-економічне поняття й поняття «майно», 
що розкриває соціально-економічні характеристики обсягу 
майнових прав і обов'язків різних суб'єктів права стосовно 
законодавчо закріпленого нерухомого майна. Третя складова 
терміна «земельно-майновий комплекс» розкриває сукупність 
земельних ресурсів у всім різноманітті форм власності й управ-
ління з урахуванням унікальності землі як природного ресурсу 
й головного фактору організації виробництва [1].

Основними принципами системи земельних відносин у 
сучасних умовах є рівноправність форм власності на землю; 
платність землеволодіння й землекористування; цільове вико-
ристання земель різних категорій; державне регулювання; 
облік, контроль і моніторинг земель; врахування регіональних 
особливостей землекористування [2].

Як показує світовий досвід, від стану земельно-майнових 
відносин багато в чому залежить рівень і стабільність соціаль-
но-економічного розвитку країн незалежно від їхнього суспіль-
но-політичного устрою. Земельно-майнові відносини своєрідні, 
потребують детальної правової регламентації й постійного дер-
жавного регулювання. Органи влади різних рівнів не вплива-
ють прямо на роботу ринку землі й іншої нерухомості, який, як 
правило, сприяє зосередженню земельних ресурсів у найбільш 
ефективних власників і залученню інвестицій у галузі природ-
но-ресурсного сектору економіки. Земельний ринок, що висту-
пає в якості невід'ємної складової частини ринку нерухомості 
в цілому, являє собою відносно автономну об'єктно-специфіко-
вану економічну структуру, що забезпечує взаємодію суб'єктів 
соціально-економічних і політичних інтересів, реалізацію ряду 
функцій інституту власності на земельно-ресурсні блага, меха-
нізму розподілу й перерозподілу земель із урахуванням дифе-
ренціації їх за цільовим призначенням, за структурою й імпе-
ративам кадастру й даним моніторингу земель і нерухомості, 
а також здійснення сукупності природогосподарських заходів і 
заходів по збереженню середовища.
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Перехід до ринкової економіки з широким розгортанням 
приватизації земель, розширенням прав органів місцевого 
самоврядування в сфері регулювання земельних відносин, 
скороченням державного фінансування розвитку населених 
пунктів, зумовив необхідність зміни структури земельних від-
носин та методів їх реформування. У ході земельної реформи 
в Україні більшість населених пунктів фактично змінила свої 
межі, а юридично їх не закріпила. Проте розвиток населених 
пунктів без юридичного оформлення меж в умовах існування 
державної, комунальної власності на землю спричиняє багато 
соціальних, економічних і екологічних проблем. Ці проблеми 
викликані: наявністю в межах населених пунктів постійного 
ринку; концентрацією різних галузей виробництва; регуляр-
ністю обмінних зв'язків з навколишніми населеними пунктами; 
формуванням власності територіальних громад; оподаткуван-
ням землекористування тощо.

Аналіз даних росту населення і територій населених пунк-
тів показує, що стрімка урбанізація життя населення як об'єк-
тивний процес розселення і потужний розвиток продуктивних 
сил суспільства в період науково-технічної революції потребує 
все більших територій (земельних і природних ресурсів), які 
неможливо задовольняти без втрат для екологічної рівноваги 
в природі. Необхідне науково обґрунтоване регулювання й 
нормування потрібних територій у процесі розселення і комп-
лексного формування урбанізованих систем як середовища 
проживання людей (соціальної, економічної і культурної діяль-
ності) в єдності з природою, щоби застерегти можливі незво-
ротні наслідки незбалансованого процесу включення все нових 
земельних ресурсів у сферу урбанізованого впливу.

Земля в населених пунктах розглядається не як засіб 
(ресурс) виробництва, що властиво сільськогосподарському 
виробництву, а як просторовий базис забезпечення життєді-
яльності враховуючи простір, що знаходиться під нею і над 
нею. Земельна власність у населених пунктах тісно пов'язана 
з інтересами територіальної громади, держави, інших зем-
левласників, які повинні ув'язуватися з відповідними напря-
мами соціально-економічного розвитку міста, що зумовлює 
багатофункціональність у використанні кожного конкретного 
об'єкта земельної власності, а також можливість їх викори-
стання різними суб'єктами у різний спосіб протягом періодів, 
які можуть як збігатися, так і не збігатися. З огляду на вище 
зазначене, у населених пунктах земельна власність завжди 
тісно пов'язана з потребою в розміщенні певного виду діяль-
ності в певному місці. Це спричиняється тим, що необхідність 
найбільш ефективного та найкращого використання земель-
ної ділянки досить часто перевищує особисті можливості 
власника. З одного боку, практично завжди він використо-
вує збудовані містом чи іншими власниками об'єкти інфра-
структури, розміщені за межами його земельної власності, 
а з іншого боку, діяльність конкретного власника також має 
вплив на використання землі інших власників міста. Тобто 
при використанні землі в населених пунктах завжди відбува-
ється поєднання інтересів земельної власності, як приватної, 
так і комунальної та державної. 

Гостра проблема для великих міст – полягає в тому, що пус-
тують території промислових комплексів. У цей же час у рам-
ках вирішення завдання ефективного вкладення інвестицій у 
використання міських земель сформувався комплекс проблем, 
що зачіпає інтереси інвесторів, міської влади й промисловців. 
Пов'язаний він з використанням територій промислових зон в 
ув'язуванні з ефективною промисловою політикою перепро-

філювання й перебазування ряду підприємств із престижних 
районів великих міст. 

На сьогоднішній день у багатьох містах створилась досить 
складна ситуація. Більшість старих підприємств функціонують 
в обмежених масштабах, нерідко це – екологічно небезпечні 
виробництва, але вони володіють значними територіями, у 
тому числі в історичних центрах міст. «Зайві» площі здаються 
адміністраціями заводів в оренду, у результаті чого спостеріга-
ється значне недоодержання податків у бюджет. У той же час 
інвестори звертають увагу на дефіцит інженерно підготовлених 
земельних ділянок під забудову, і з інтересом придивляються 
до надлишків виробничих площ. При цьому виникає ризик так 
званого «недружнього поглинання» старих заводів, що фак-
тично є формою боротьби за переділ землі [3; 4]. 

Таким чином, наявність землі у власності підприємств (або 
в довгостроковій оренді) ще не є гарантією їх самостійності й 
комерційної незалежності, з одного боку, і ефективного вико-
ристання міської землі – з іншого. Налагодження земельного 
обороту, оцінка земельних ресурсів, оптимізація земельних 
платежів повинні впливати на підприємства й сприяти інтен-
сифікації виробництва, порятунку від зайвої землі, кращому 
використанню цього обмеженого ресурсу. 

Основними напрямами формування земельних відносин у 
населених пунктах є: 1) узгодженість між приватними, громад-
ськими та державними інтересами; 2) відкритість дій з управ-
ління використання земель та їх розподілом; 3) гарантія прав 
на земельну ділянку; 4) достовірність обмежень прав щодо 
використання земельних ділянок; 5) стабільність типів викори-
стання землі; 6) можливість визначення найдоцільнішого вико-
ристання землі власником або користувачем земельної ділянки.

Таким чином, нові земельні відносини в населених пунк-
тах повинні ґрунтуватись на визнанні за суспільством, в особі 
державних або місцевих органів влади, права контролювати 
землевласників щодо характеру використання належних їм 
земельних ділянок, можливих змін цього використання та 
гарантуванні землевласникам прав, встановлених законами.

Головною рисою розвитку територій населених пунк-
тів є акцентування уваги на стратегіях ендогенного розвитку, 
що передбачає використання потенціалу місцевих людських, 
інституційних і фізичних ресурсів, щоб створити для жителів 
нові можливості працевлаштування та стимулювати нові види 
економічної діяльності. 

Основними економічними засадами створення нової висо-
коефективної системи управління використання земельного 
фонду є: забезпечення права на землю для здійснення земель-
ної політики і відповідних аграрних перетворень з метою 
досягнення високих економічних показників виробництва; 
визначення правового статусу земель з метою їх найбільш 
ефективного використання у сільськогосподарському вироб-
ництві; офіційно визначена структура права на землю і влас-
ність інвесторів, які вкладають кошти у раціоналізацію викори-
стання земель та їх охорони, стабілізацію землекористування і 
землеволодіння; створення сприятливих економічних умов для 
підвищення продуктивності та економічної ефективності вико-
ристання земель.

Найкращим чином розв’язати ці проблеми можна за допо-
могою земельно-майнового комплексу. Управління земель-
но-майновими ресурсами доцільно розглядати як сукупність 
економіко-правових дій суб'єктів їх присвоєння, спрямованих 
на збереження й збільшення природогосподарських якостей 
земельно-майнових благ, а також як цілеспрямований регулю-
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ючий вплив на режим функціонування об'єктів нерухомості й 
взаємодія з іншими суб'єктами в інтересах населення. Сутність 
категорії «земельно-майновий комплекс» означає сукупність 
земельно-майнових благ у різноманітті форм їх присвоєння 
й господарського використання, специфікованих у силу уні-
кальності комбінації властивостей землі як господарського 
ресурсу, просторово-економічної основи розвитку суспільства, 
а також як імперативної умови організації його продуктивних 
сил і основного фактора створення різноманітних продуктів і 
послуг. Земельно-майновий комплекс країни являє собою най-
важливішу об'єктно-ресурсну підсистему національного госпо-
дарства, що характеризується в цей час інституціональними 
перетвореннями, обумовленими глибокою зміною принципо-
вих основ організації, функціонування й розвитку вітчизняної 
економіки в цілому й системи земельно-майнових відносин, 
зокрема.

Для соціально-економічного розвитку держави необхідний 
такий механізм залучення інвестиційних ресурсів, який, не 
створюючи яких-небудь додаткових ризиків для їхніх бюдже-
тів, у той же час надає надійні гарантії інвесторам. У якості 
такого механізму останнім часом усе частіше стала розгляда-
тися земельна іпотека (або іпотека єдиного об'єкта нерухомо-
сті). Вона містить у собі величезний потенціал економічних і 
соціальних ефектів: 

а) властива іпотеці збалансованість інтересів усіх суб'єктів 
відносин гарантує стабільний розвиток земельно-майнового 
ринку; 

б) правова гнучкість іпотечної схеми обумовлює більш 
ефективне використання фінансових коштів для розвитку 
земельно-майнового комплексу; 

в) застава дозволяє залучати інвестиції; 
г) застава, не будучи відчуженням майна, дає можливість 

українським землекористувачам залишати матеріальні складові 
національного багатства в себе в країні при залученні позико-
вих засобів західних інвесторів. 

Важливим аспектом є розгляд іпотеки як інвестиційного 
регулятора земельно-майнових відносин, що припускає її 
вплив на форми й обсяги залучення землі й іншої нерухомості 
в ринковий оборот і дозволяє перерозподіляти капітали й неру-
хомість із метою підвищення ефективності їх використання.

Процес ринково-інституціональних перетворень системи 
земельно-майнових відносин визначив різноманіття форм 
сучасного землекористування, а саме постійного (безстроко-
вого) користування земельними ділянками, довічно наслідува-
ного володіння земельними ділянками, оренди земельних діля-
нок, обмеженого користування чужими земельними ділянками 
(сервітутами), безоплатного термінового користування земель-
ними ділянками, а також формування економічного механізму 
господарського освоєння, ринкового обороту земельно-майно-
вих благ і введення інституту платності землекористування, 
який може бути реалізований за допомогою таких ринково- 
інституціональних інструментів як земельний податок; орендна 
плата й нормативна ціна землі.

У зв’язку з цим система земельних відносин в Україні 
повинна відповідати наступним основним критеріям:

1) економічно ефективне й екологічно безпечне викори-
стання сільськогосподарських угідь як найціннішого загально-
національного надбання країни;

2) правова захищеність усіх форм земельної власності й 
землекористування, які діють на основі земельного законодав-
ства й відповідають нормативним актам;

3) широке використання економічних регуляторів для пере-
розподілу земельних ресурсів, підвищення ефективності їх 
використання, екологічного захисту земель;

4) державний контроль по відношенню до всіх власників 
земельних ділянок, землевласників і землекористувачів, засто-
сування санкцій або заохочення за критеріями економічно 
ефективного й екологічно безпечного використання землі в 
сільській місцевості.

Механізм регулювання земельних відносин повинен охо-
плювати правила поведінки із землею, на землі й по відно-
шенню до землі. При цьому одна група відносин пов'язана з 
необхідністю розподілу вже створеної раніше власності, і від-
носини між суб'єктами зводяться до розподілу функцій, прав, 
обов'язків кожного суб'єкта, виділенню частини об'єкта, що 
йому належить. Інша група відносин відображає взаємини 
власників із приводу спільного виробництва й розподілу знову 
створеного об'єкта власності.

У цих умовах стає очевидною необхідність упорядкування 
земельно-майнових відносин, що в остаточному підсумку є 
головним «інструментом» підвищення ефективності викори-
стання земельних ресурсів. Ядром такого впорядкування є 
розробка й підготовка до впровадження типових положень по 
регулюванню земельних відносин на державному та місцевому 
рівні з урахуванням взаємодії й розподілу повноважень між дер-
жавними органами влади й органами місцевого самоврядування.

Враховуючи, що регулювання територіальних відносин на 
всіх рівнях управління сприяє підвищенню ефективності вико-
ристання земельного фонду територій, стає очевидним, що всі 
зазначені процедури вимагають усунення протиріч у законо-
давчих і нормативних актах. 

Необхідно привести всі документи «працюючі» на ефек-
тивний розвиток територій, у єдину систему, що базується 
на аналізі проблем і умов використання земельних ресурсів 
кожного регіону. Виходячи з отриманих результатів, повинна 
бути сформована система управління земельними ресурсами, 
орієнтована на можливості кожного регіону з реалізації тери-
торіальних завдань. Це можливості організаційні, економічні, 
технічні. Для цього є всі необхідні передумови. Зокрема, у міс-
цевих органів влади є можливість визначати ступінь готовності 
регіону до використання земельних ресурсів на своїй території 
(залежно від структури використання земель, загального рівня 
соціально-економічного розвитку) і формувати порядок взає-
мин по наданню й використанню земельних ділянок. У цьому 
випадку вдасться досягти максимальної віддачі від викори-
стання земельних ресурсів регіону.

Принципи, на основі яких повинен розвиватися земель-
но-майновий комплекс, включають: еволюційний характер 
змін у земельних відносинах; дотримання інтересів усіх суб'єк-
тів земельно-майнових відносин; несуперечливий розв'язок 
соціальних і економічних проблем [5]. 

Умови формування ефективних земельно-майнових відно-
син: 

- ринок землі й нерухомості повинен пропонувати на циві-
лізованій основі покупцям: ділянки для житлової й виробничої 
забудови, для інженерної й соціальної інфраструктури, сіль-
ськогосподарські й лісові угіддя; 

- усі верстви населення повинні мати доступ до земельних 
ресурсів, використання яких можливе при одержанні виключ-
них прав власності, оренди, безстрокового користування і т.д.; 

- ціни на землю й нерухомість формуються на ринковій 
основі, а ріст цін контролюється антимонопольним комітетом; 
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- суспільство прагне мінімізувати соціальні й екологічні 
ризики при всіх формах землекористування; 

- земельна політика перебуває у взаємній відповідності з 
вимогами розвитку держави, а застосування Земельного, Жит-
лового кодексів, Кодексу про надра тісно взаємопов'язане на 
всій території; 

- ринок землі й нерухомості стає прозорим, правила земле-
користування й розпорядження земельними ділянками зрозу-
мілі для всіх зацікавлених сторін.

Висновки та пропозиції. Земельно-майнові відносини 
можуть стати потужним фактором впливу на економічний 
ріст і соціальні перетворення. Разом з тим можливим є і нега-
тив, який з'являється у випадку неефективного використання 
земельно-майнового комплексу, слабкого залучення земельних 
ресурсів у господарський оборот. Результат - серйозні соціальні 
потрясіння, криза довіри з боку населення, інвесторів, нагрома-
дження економічних ризиків. 

Використання земельно-майнового комплексу як природ-
но-територіального ресурсу припускає експлуатацію госпо-
дарських параметрів земельного фонду, що включають при-
родно-економічні характеристики й пропорції його розподілу 
за галузевою ознакою, інтенсивність і ефективність його вико-
ристання. У даній складовій відбувається об'єднання інтересів 
суспільства й приватних землекористувачів у процесі реалізації 
ринкових механізмів господарювання. 

Використання земельних ресурсів як товару в соціально-е-
кономічних відносинах передбачає визначення його параметрів 
і корисних властивостей, що мають попит на ринку нерухомо-
сті в умовах відносної збалансованості інтересів різних груп 
власників, що включають, насамперед, державні й адміністра-
тивні органи, комерційні структури й фізичні особи. Так, якщо 
державні органи піклуються про оптимальне використання 
земельних ресурсів і їхню охорону, то комерційні структури 
зацікавлені, насамперед, в одержанні максимального прибутку 
від їхньої експлуатації, а фізичні особи стурбовані збережен-
ням майнових прав на землю й збільшенням її ринкової вар-
тості. Збалансованість цих інтересів і вирішення виникаючих 
протиріч можуть бути досягнуті тільки через інструменти й 
механізми державного регулювання земельного ринку й ринку 
нерухомості з максимальним дотриманням інтересів всіх заці-
кавлених сторін.

Створюючи в Україні соціально орієнтовану ринкову еко-
номіку зазначимо, що ринок повинен обов'язково сполучатися з 
активною роллю держави в економіці, і тільки держава, допов-

нюючи ринок, може забезпечити загальнонаціональний інте-
рес, стати інструментом досягнення загального добробуту. 

Масове надання землі в приватну власність і розмежування 
державної власності на землю повинне супроводжуватися 
створенням ефективних механізмів, що забезпечують захист 
прав власників, ефективну систему обліку й реєстрації прав, а 
також уведення економічно обґрунтованої системи оподаткову-
вання нерухомості. 
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Сидорченко Т.Ф. Особенности формирования 
земельно-имущественного комплекса государства

Аннотация. Рассмотрена система земельных от-
ношений в современных условиях, а также разра-
ботаны предложения относительно теоретических 
предпосылок формирования целостного земельно-иму-
щественного комплекса страны. 

Ключевые слова: земля, земельный участок, зе-
мельно-имущественный комплекс, земельно-имуще-
ственные отношения.

Sydorchenko T.F. Peculiarities of forming land-
property complex of the state

Summary. The system of land relations in modern 
terms is considered, and also suggestions are developed in 
relation to the theoretical pre-conditions of forming integral 
land-property complex of the state.

Keywords: land, plot of land, land-property complex, 
land-property relations.
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МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ 
РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Анотація. Проаналізовано динаміку і структуру ка-
пітальних вкладень за видами промислової діяльності 
протягом 2010-2015 рр. Узагальнено стан і проблеми 
інвестиційної діяльності у добувній промисловості, 
металургії, машинобудуванні, хімічній і легкій про-
мисловості. Визначено загальні і спеціальні пріоритети 
інвестиційних стратегій галузей промисловості та ме-
ханізмів їх реалізації. Розроблено пропозиції з форму-
вання інфраструктури інвестиційно-інноваційного про-
мислового розвитку національної економіки.

Ключові слова: механізми, інвестиційні страте-
гії, реалізація, розвиток, інноваційний, промисловість,  
галузі.

Постановка проблеми. Формування та підтримка висо-
кого рівня виробничого потенціалу промисловості, яка забез-
печує базис функціонування та розвитку реального сектора 
економіки, потребує системного впливу на нього з боку дер-
жави та значних обсягів інвестиційних ресурсів [1]. Усупереч 
світовій практиці, де високі темпи освоєння інвестицій є під-
ґрунтям процесів економічного зростання, в Україні фізична 
та моральна застарілість виробничих фондів у промисловості 
ставить національну економіку перед об'єктивною необхідні-
стю активізації інвестиційної діяльності. Виникає необхідність 
поліпшення технологій промислового виробництва на основі 
зростання інвестицій в інновації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання інвес-
тиційного забезпечення розвитку галузей промисловості знахо-
дяться у центрі уваги багатьох учених. Семенюк О. М. ствер-
джує, що впровадження інноваційних процесів на промислових 
підприємствах супроводжується зміною певних визначених 
складових їх функціонування [2, с. 141]. Дунською А. Р. запро-
поновано концептуальну схема формування інноваційної стра-
тегії промислового підприємства [3]. Деділовою Т. В. рекомен-
довано проводити оцінку ефективності інноваційної стратегії 
з урахуванням значної залежності перспективного розвитку 
підприємства від наявного інноваційного потенціалу та попе-
редніх результатів діяльності, базуючись на головних засадах 
оцінки результатів інноваційної діяльності промислових під-
приємств (виробничих, інвестиційних, фінансових, екологіч-
них, соціальних тощо) [4, с. 7]. На думку Оксенюка Т. М. одним 
із пріоритетних напрямів діяльності вітчизняного промисло-
вого сектору в контексті забезпечення його стратегічного роз-
витку на сьогодні має стати побудова ефективних механізмів 
інвестування у формування і використання людського капіталу 
[5, с. 23]. Високо оцінюючи науковий доробок указаних авто-
рів, слід визнати відсутність у дослідженнях системного під-
ходу до розробки механізмів реалізації інвестиційних стратегій 
у галузях промисловості. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної про-
блеми. Недостатньо дослідженими залишаються питання роз-
робки загальних інвестиційних стратегій для промисловості 
і спеціальних – для окремих галузей із врахуванням їх ролі в 
національній економіці: стратегічні галузі (енергетика, маши-
нобудування), інфраструктурні (транспорт, постачання), такі, 
що задовольняють споживчий попит (сільське господарство, 
харчова промисловість, легка промисловість). 

Мета статті. Головною метою цієї роботи є визначення 
загальних і спеціальних пріоритетів інвестиційних стратегій 
галузей промисловості та механізмів їх реалізації. 

Виклад основного матеріалу. Пріоритетним об’єктом 
інвестування в усіх галузях національної економіки має стати 
впровадження енергоефективних і енергозберігаючих техноло-
гій, що дозволить створити синергетичний ефект в економіці 
[6, с. 203]. Для цього необхідно залучати кошти для проведення 
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері 
виробництва енергоносіїв із відновлюваних джерел енергії та 
альтернативних видів палива, впровадження маловідходних 
і безвідходних технологій, використання вторинних ресурсів 
(у т. ч. за рахунок переробки відходів промислового і побуто-
вого походження), введення в дію нових потужностей з вироб-
ництва нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії.

Від стабільності вугільно-добувної промисловості зале-
жать робота багатьох суміжних ланок національного господар-
ства, а саме теплоенергетики, металургії, машинобудування та 
інших. Але на сучасному етапі вугільна промисловість висту-
пає однією з найслабших складових економічної безпеки дер-
жави. Протягом 2010-2012 рр. обсяги інвестицій у добувну 
промисловість і розроблення кар’єрів зросли з 15261,1 млн. грн 
до 22293,5 млн. грн. на рік, а до кінця 2015 р. скоротилися до 
18466,3 млн. грн., що супроводжувалося зменшенням їх частки 
у загальних капітальних вкладеннях із 27,55% до 21,07% 
(табл. 1) [7].

Разом із тим забезпечення сталого розвитку підприємств 
добувної промисловості пов’язано з розв’язанням певних 
протиріч, зумовлених низкою чинників природного харак-
теру, зокрема [8, с. 107]: обмежений розмір запасів корисних 
копалин, постійне погіршення гірничо-геологічних та гірни-
чотехнічних умов їх видобутку, яке проявляється у зростанні 
собівартості сировинної продукції. Протягом тривалого часу 
основу розвитку підприємств добувної промисловості скла-
дали екстенсивні чинники – дешева робоча сила та дешеві й 
доступні мінеральні ресурси. 

Подолання технологічної відсталості виробничого процесу 
добувних підприємств можливе насамперед за умови запрова-
дження інноваційних технологій видобутку корисних копалин, 
які широко використовуються в усьому світі, насамперед, комп-
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лексної розробки родовищ. Її сутність полягає в тому, що поряд 
із видобутком основного виду корисної копалини (залізної та 
марганцевої руди) доцільним є видобуток супутніх корисних 
копалин (піску, щебеню, глини та ін.). Упровадження техно-
логічних нововведень у виробничий процес добувних підпри-
ємств сприятиме оновленню, модернізації основних засобів та 
підвищенню конкурентоспроможності гірничорудної продук-
ції як на світовому, так і на внутрішньому сировинних ринках.

Розвиток національної вугільної промисловості на іннова-
ційній базі є одним з основних напрямів перетворення енерге-
тичної галузі в сучасну економічно ефективну ланку національ-
ного господарства. За економічними, фінансовими, технічними 
та соціальними показниками вугільна промисловість перебуває 
у кризовому стані [9]. Це характеризується несталим вугле-
видобутком, фізичним зношенням основних фондів, значним 
відставанням від передбачених проектами реконструкції та 
технічного переоснащення термінів введення потужностей. 
Шахтний фонд знаходиться у вкрай застарілому стані. Ство-
рення умов та забезпечення сталого розвитку національної 
вугільної промисловості на основі інноваційного розвитку доз-
волить зміцнити стабільність національної економіки в цілому.

Для досягнення кардинального відновлення фізично зно-
шених і морально застарілих основних фондів, технічного 
переозброєння вугільної промисловості, реструктуризації 
шахтного фонду, необхідно розробити стратегічні напрямки 
інноваційної діяльності як на кожному підприємстві вугільної 
галузі, так і на рівні держави, а саме розробити інноваційну 
політику та інноваційну стратегію й створити науково-тех-
нічних передумови для комплексного техніко-технологічного 
оновлення вугільного виробництва.

Для реалізації стратегічних напрямів інноваційного роз-
витку вугільної галузі України в зазначених площинах необ-
хідно побудувати досконалий механізм державної політики 
інноваційного розвитку. До складу цього механізму будуть вхо-
дити економічні, адміністративні, фінансові механізми, методи 
законодавчо-нормативного регулювання та модель інновацій-
ного розвитку. 

Інноваційна діяльність у вугільній галузі має бути орієн-
тованою на формування економічних умов для розвитку вуг-
ледобувних підприємств; створення конкурентного вугільного 
ринку, покращання їх фінансового стану, докорінну зміну тех-
нічного рівня вугільного виробництва, оснащення підприємств 
технікою нового покоління з використанням новітніх техноло-
гій, спрямованих на виробництво високоякісної вугільної про-
дукції, на використання в межах існуючих енерготехнологіч-
них і вугільно-металургійних комплексів, а також і можливого 
експорту.

До 2014 р. основною експорто-орієнтованою галуззю наці-
ональної економіки була металургія [10, с. 96]. Протягом 2010-
2015 рр. обсяги інвестування в неї зросли із 6695,4 млн. грн. до 
11833,6 млн. грн., а частка в структурі капітальних вкладень – 
із 12,09% до 14,23%. Інвестиційними стратегіями металургій-
ної промисловості є стимулювання впровадження екологічно 
безпечних технологій виробництва, забезпечення гармоніза-
ції вітчизняних екологічних стандартів з європейськими, що 
дозволить знизити тиск металургійних підприємств на навко-
лишнє природне середовище відповідно до зобов’язань, взя-
тих Україною при підписанні Угоди про асоціацію з ЄС. Через 
необхідність урахування світових тенденцій інтеграційних 
процесів і корпоративності управління актуальною є проблема 
формування гірничо-металургійних холдингів [11, с. 295]. Кон-

центрація капіталу і виробництва супроводжується інтеграцією 
великого числа юридичних осіб, які вирішують єдині завдання 
на інноваційній основі.

Машинобудування - один з найважливіших видів економіч-
ної діяльності, який, на жаль, не отримує відповідного інвести-
ційного забезпечення [12, с. 233]. Протягом 2010-2015 рр. капі-
тальні вкладення у виробництво електричного устаткування 
скоротилися із 663,5 млн. грн. до 584,8 млн. грн., у вироб-
ництво інших машин та устаткування – зросли із 1581,7 до 
1945,4 млн. грн., автотранспортних засобів – із 1680,2 млн. грн. 
до 3332,1 млн. грн., інші види переробної промисловості – із 
699,6 млн. грн. до 1199,6 млн. грн. Питома вага інвестицій у 
машинобудування коливається на рівні 7-8%. Основні засоби 
підприємств галузі машинобудування перебувають на межі 
критичного стану й потребують невідкладних заходів, спрямо-
ваних на їх відновлення: фінансовий стан підприємств галузі є 
незадовільним; ринки збуту продукції звужуються і зазнають 
потужного впливу з боку неекономічних факторів, зокрема 
військово-політичної ситуації на сході України. Пріоритетами 
інвестиційної стратегії у машинобудуванні є модернізація 
виробничих потужностей на основі адаптації до вимог тех-
нічних регламентів, розроблених на базі відповідних директив 
ЄС, та гармонізованих європейських стандартів, що дозволить 
інтегрувати вітчизняне машинобудування у європейські лан-
цюги виробництва конкурентоспроможної продукції.

Якщо розглядати галузь вагонобудування, як підлазь маши-
нобудування, то на даний час ринок залізничних перевезень 
зростає швидкими темпами і стабільний прогноз залежить 
від низки факторів: покращання логістичних технологій, кон-
куренція з іншими видами транспорту, розвиток інфраструк-
тури й темпи росту економіки, оновлення рухомого складу 
[13, с. 251]. Ринок вантажних залізничних перевезень потребує 
створення інноваційних вагонів, які можуть надати імпульс 
розвитку операторського бізнесу. 

Однією з найважливіших тенденцій розвитку хімічної та 
нафтохімічної промисловості у світі є перетворення галузі з 
постачальника сировини на повноцінного учасника ланцюгів 
доданої вартості при створенні продукції високотехнологічних 
виробництв інших галузей економіки - вдосконалених матеріа-
лів, процесних інновацій для автомобілебудування, енергетики, 
харчової промисловості тощо. Це обумовлює нарощування 
виробництва в Україні продукції малотоннажної хімії як най-
перспективнішої підгалузі хімічного комплексу щодо забезпе-
чення інноваційного розвитку;

Протягом 2010-2015 рр. обсяг інвестицій у виробни-
цтво хімічних речовин і хімічної продукції скоротився із 
2440,6 млн. грн. до 1679,7 млн. грн., а їх частка у структурі 
капітальних вкладень – із 4,41% до 1,92%. Фінансування інвес-
тицій у виробництво основних фармацевтичних продуктів і 
препаратів збільшилося із 565,7 млн. грн. до 1622,8 млн. грн., 
а питома вага – з 1,02% до 1,85%, у виробництво гумових і 
пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продук-
ції – зросло з 3801,7 млн. грн. до 3817,7 млн. грн., що супрово-
джувалося скороченням питомої ваги із 6,86% до 4,36%.

Інвестиційною стратегією хімічної промисловості є еколо-
гізація виробництва, у тому числі за рахунок створення мало-
відходних та безвідходних технологічних схем виробництва, 
за яких відходи основного виробництва переробляються на 
продукцію для задоволення потреб основного виробництва, 
а також є сировиною або напівфабрикатами для підприємств 
інших галузей. Технологічні цикли у безвідходних виробни-
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цтвах організовані таким чином, що всі повітряні, газові або 
водні потоки, що містять забруднення, є ізольованими від 
навколишнього середовища, перебувають в замкнутих конту-
рах, а при виході з них обов’язково проходять через спеціальні 
очисні пристрої. 

Із досліджуваних галузей промисловості найменших 
обсяг інвестицій був спрямований у легку промисловість, 
протягом 2010-2015 рр. його обсяг зріс із 479,9 млн. грн. до 
987,0 млн. грн., а їх частка у структурі капітальних вкладень – 
із 0,87% до 1,13%. Кризова ситуація в легкій промисловості, 
скорочення обсягів виробництва виявилися однією з причин 
кризи вітчизняного машинобудування для підгалузей легкої 
промисловості (швейної, трикотажної, взуттєвої і інших підга-
лузей) [14, с. 10]. Припинили існування окремі конструкторські 
бюро з розробки промислових швейних машин; ліквідовані 
експериментальні цехи, у яких створювалися дослідні і експе-
риментальні зразки машин.

Світовий досвід, зокрема Китаю, інших розвинутих країн, 
переконує, що основним чинником високих темпів зростання 
обсягів виробництва у легкій промисловості є науково-тех-
нічний прогрес, оновлення технічної бази виробництва тощо 
[15, с. 27]. Збільшення частки країн, що розвиваються, у світо-
вому текстильному виробництві примусило промислово розви-
нуті країни використовувати високоефективне автоматизоване 
текстильне устаткування з метою зменшення трудозатрат, для 
закріплення своїх позицій в конкурентній боротьбі з країнами 
із дешевою робочою силою.

Нині співпраця вітчизняних підприємств легкої промис-
ловості з іноземними компаніями відбувається переважно на 
умовах субконтрактингу (у т. ч. з використанням толінгових 
схем). Переважна більшість швейних підприємств переробляє 
давальницьку сировину, таким чином, відбувається викори-
стання дешевої робочої сили без інвестування у модернізацію 
виробництва. Тому інвестиційними стратегіями у легкій про-
мисловості України є перехід до створення спільних підпри-
ємств із відомими зарубіжними брендами [16, с. 214].

Таким чином, ефективний розвиток галузей промисловості 
України передбачає реалізацію загальних стратегій, пов’яза-
них із технічним переозброєнням і запровадженням енерго- та 
ресурсозберігаючих технологій, модернізації виробництва з 
метою поліпшення екологічного середовища, використання 
відходів виробництва як вторинної сировини; стимулювання 
всіх виробництв, продукція яких насичена сучасними досяг-
неннями техніки, системами управління, інтелектуальним 
змістом; розширення випуску конкурентоспроможної продук-
ції за якістю і ціною; освоєння нових світових ринків поставок 
продукції.

Основний акцент в інноваційно-інвестиційній стратегії 
національної економіки має бути зроблений на розвиток нау-
комістких, технологічних, високо конкурентних секторів про-
мисловості України [17, с. 54]. При цьому винятково важлива 
роль належить державі, яка не тільки формує ці стратегії, але 
й погоджує їх із програмами соціально-економічного розвитку, 
реалізує конкретні заходи щодо створення умов для стимулю-
вання інноваційно-інвестиційної діяльності та створює сприят-
ливий інвестиційно-інноваційний клімат.

Формування інноваційної моделі розвитку промисловості 
неможлива без створення ефективно діючої інфраструктури 
підтримки інновацій [18, с. 18]. Має також бути побудована 
розгалужена мережа центрів, яка б здійснювала моніторинг 
інвестиційно-інноваційної діяльності, проводила заходи, спря-

мовані на виявлення та підтримку діяльності підприємців-но-
ваторів, у тому числі шляхом рекламування їх успіхів та досяг-
нень як в Україні, так і за її межами. 

У провідній світовій практиці широкого визнання набула 
промислова політика розвитку, що базується на концепції клас-
терів, технологічних парків, яка надає можливість ефективно 
поєднувати інтереси інвесторів і потреби економіки як на наці-
ональному, так і на регіональному рівнях, сприяє залученню 
іноземних інвестиції та активізації інноваційно-інвестиційної 
діяльності в національній господарській системі. Створення 
кластерів стимулюватиме комерціалізацію та впровадження 
інновацій у виробничі процеси промислових підприємств, що 
дасть змогу підвищити їхню інноваційну активність, сприя-
тиме поєднанню інтелектуального та виробничого капіталів. 
При цьому важливо на законодавчому рівні закріпили розподіл 
прибутку між окремим дослідником, інститутом і посередни-
ками, що сприяють комерціалізації.

Висновки і пропозиції. Основний науковий результат 
статті полягає у визначенні загальних і спеціальних пріори-
тетів інвестиційних стратегій галузей промисловості та меха-
нізмів їх реалізації. До спільних детермінант слід віднести: 
технічне переозброєння, запровадженням енерго- та ресур-
созберігаючих технологій, розширення випуску конкуренто-
спроможної продукції за якістю і ціною; освоєння нових сві-
тових ринків поставок продукції. Специфічними пріоритетами 
інвестиційних стратегій окремих галузей промисловості є: у 
добувній – створення конкурентного вугільного ринку; у маши-
нобудуванні – адаптація до вимог технічних регламентів та гар-
монізованих європейських стандартів; у металургії та хімічній 
промисловості – стимулювання впровадження екологічно без-
печних технологій виробництва; у легкій промисловості – ство-
рення спільних підприємств із відомими зарубіжними брен-
дами. Передумовою успішною реалізації вказаних стратегій 
є прийняття відповідних, узгоджених між собою державних, 
галузевих, регіональних програм, створення ефективно діючої 
інфраструктури підтримки інновацій у формі кластерів та тех-
нологічних парків. 

Перспективами подальших досліджень є розробка рекомен-
дацій із формування стратегій інвестиційного розвитку націо-
нальної економіки відповідно до стандартів ЄС.
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Слободянюк Н. А. Механизмы реализации инве-
стиционных стратегий развития отраслей промыш-
ленности Украины

Аннотация. Проанализирована динамика и структу-
ра капитальных вложений по видам промышленной де-
ятельности в течение 2010-2015 гг. Обобщено состояние 
и проблемы инвестиционной деятельности в добываю-
щей промышленности, металлургии, машиностроении, 
химической и легкой промышленности. Определены 
общие и специальные приоритеты инвестиционных 
стратегий отраслей промышленности и механизмов их 
реализации. Разработаны предложения по формирова-
нию инфраструктуры инвестиционно-инновационного 
промышленного развития национальной экономики.

Ключевые слова: механизмы, инвестиционные 
стратегии, реализация, развитие, инновационное, про-
мышленность, отрасли.

Slobodianiuk N.O. Mechanisms for the implemen-
tation of investment strategies for the development of 
industrial branches of Ukraine

Summary. The dynamics and structure of capital invest-
ments by types of industrial activity during the 2010-2015 
are analysed. The status and problems of investment activ-
ity in the mining industry, metallurgy, machine building, 
chemical and light industries are summarized. The common 
priorities and specific investment strategies of industries 
and their implementation mechanisms are identified. The 
proposals for infrastructure investment and the formation of 
innovative industrial development of the national economy 
are grounded.
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mentation, development, innovation, industry, branch.
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РЕАЛІЗАЦІЯ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ  
В ДЕРЖАВНІЙ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ

Анотація. У статті узагальнено теоретичні підходи 
до кластеризації економіки та проаналізовано досвід 
високорозвинених країн щодо державної підтримки 
кластерних утворень. Запропоновано напрями реаліза-
ції кластерного підходу в державній інноваційно-інвес-
тиційній політиці.

Ключові слова: інноваційний кластер, кластерний 
підхід, кластеризація, кластерна програма, інноваційно- 
інвестиційний розвиток, державна інноваційно- 
інвестиційна політика.

Постановка проблеми. В інноваційно активному глобалі-
зованому світі можливості традиційних підходів до реалізації 
ефективної інноваційно-інвестиційної політики вичерпані. На 
зміну їм формується унікальний за своїми потенційними мож-
ливостями кластерний підхід, застосування якого дозволило 
забезпечити інноваційно-інвестиційний розвиток та розбудову 
високотехнологічної економіки як в країнах Європейського 
Союзу, так і в Нових індустріальних країнах. Натомість в Укра-
їні, за відсутності державної підтримки, процеси кластеризації 
не набули поширення, що може призвести до подальшого наро-
щування її технологічного відставання від країн, що успішно 
реалізують кластерний підхід. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Державна 
інноваційно-інвестиційна політика включає комплекс дер-
жавно-управлінських рішень, спрямованих на стимулювання 
інноваційного розвитку шляхом належного інвестиційного 
забезпечення та передбачає впровадження таких регуляторних 
важелів: 

– інноваційно-інвестиційні стратегії, державні цільові, 
науково-технічні програми;

– державні преференції (податкові, митні, фінансові 
пільги інноваційно активним підприємствам);

– державні замовлення на інноваційну продукцію;
– розвиток венчурного підприємництва;
– інформаційно-методичне забезпечення всіх стадій інно-

ваційного процесу;
– посилення зв’язків наука-виробництво, розбудова 

дослідницьких університетів;
– прогнозування інвестиційних ресурсів, науково-техніч-

ної діяльності, технологічного розвитку;
– створення технопарків, технополісів, промислових пар-

ків, інноваційних центрів;
– стимулювання інноваційних кластерів [1, с. 42].
У цьому контексті виокремлення важеля кластеризації 

вбачається своєчасним. Окремим питанням впровадження 
кластерного підходу в державну економічну політику присвя-
чені роботи таких вчених як А. Маркузен [2], А. Мигранян [3], 
М. Портер [4], С. Соколенко [5], О. Тищенко [6], Т. Цихан [7]. 

Зокрема, Цихан Т. В. виділяє кластери таких типів: 
1) географічний – формується як просторовий кластер 

(наприклад, аерокосмічний кластер); 

2) горизонтальний – формується на основі декількох інно-
ваційних секторів, які входять в більш великий кластер (напри-
клад, система мегакластерів в економіці Нідерландів); 

3) вертикальний тип – формується як мережа виробни-
чого прогресу з визначенням виконавця – впровадження 
інновацій; 

4) літеральний тип – формується як об’єднання різних 
секторів, що призводить до створення інноваційного кластеру 
(наприклад, мультимедійний кластер); 

5) технологічний тип – формується як сукупність галузей, 
які використовують одну й ту ж технологію (наприклад, біотех-
нологічний кластер); 

6) фокусний тип – формується як кластер інноваційних 
фірм, які зосереджені навколо одного центра – підприємства, 
НДІ, учбового закладу тощо [7].

Залежно від суб’єктів, що входять до кластерного утво-
рення, О. Тищенко здійснив групування кластерів: 

1) міждержавні – кластери, до складу яких входять учас-
ники, що є представниками різних країн; як структурний еле-
мент даної групи можуть розглядатися транскордонні кластери, 
тобто ті, які створюються на прикордонних територіях; 

2) національні (міжрегіональні) – які складаються з учасни-
ків, що представляють два і більше регіони країни; 

3) регіональні – кластери, що функціонують у межах 
одного регіону країни; у разі необхідності у складі даної групи 
можуть виділятися більш дрібні кластерні утворення – місцеві, 
локальні, точкові, тобто ті, що функціонують на обмеженій 
території – наприклад, одного або декількох районів адміні-
стративної області або навіть окремого міста [6, с. 28].

А. Markuzen виділяє інноваційні кластери п’яти типів:  
1)нові індустріальні системи – утворюються як італійські про-
мислові дистрикти; 2) системи типу «центр – мережа» – форму-
ються довкола декількох інноваційно орієнтованих корпорацій; 
3) промислова платформа для дочірніх компаній – утворюються 
в усіх країнах світу незалежно від їх рівня розвитку; 4) з висо-
ким рівнем державної підтримки – формуються задля розробки 
і впровадження пріоритетних новітніх технологій; 5) системи 
змішаного типу – формуються на основі технопарків [2, с. 294–
312]. Функціонування інноваційного кластеру дає можливість 
швидко і ефективно розподіляти нові знання, наукові відкриття 
та винаходи [3]. 

За такого розмаїття різновидів кластерних утворень необ-
хідним є пошук найбільш прийнятних для впровадження поєд-
нань кластерних типів з урахуванням інституційної специфіки 
економіки України. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної про-
блеми. Важливою науковою проблемою залишається необхід-
ність пошуку адаптованих до українських реалій механізмів 
впровадження кластерного підходу в державну інноваційно-ін-
вестиційну політику, спрямованих на забезпечення економіч-
ного зростання на інноваційних засадах. 
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Мета статті – узагальнення теоретичних підходів та роз-
робка напрямів реалізації кластерного підходу в державній 
інноваційно-інвестиційній політиці. 

Виклад основного матеріалу. Кластерний підхід в іннова-
ційному розвитку сформувався на початку ХХІ століття у висо-
корозвинених країнах. Його методологічною основою стала 
кластерна теорія регіонального промислового розвитку. 

Виходячи з моделі діаманта Портера, кластери являють 
собою географічно взаємопов’язані угрупування підприємств 
та установ відповідної території (регіону) [4]. В основу моделі 
покладено механізм кооперації та спеціалізації, який дозволяє 
підвищити конкурентоспроможність промисловості. 

Основними перевагами застосування кластерної моделі 
промислового розвитку стали: 

1) гнучке пристосування до змін зовнішнього середовища; 
2) ефективний розподіл доходів і витрат, залучення інвес-

тицій; 
3) сприятливі умови для впровадження інновацій, висо-

кий рівень зв’язків науки і виробництва; 
4) обмеженість зовнішнього втручання в діяльність клас-

тера, в межах якого створюється значна кількість робочих 
місць і висока додана вартість; 

5) синергетичний ефект.
Таким чином, у 1980-ті роки було виявлено ключовий прин-

цип кластерного підходу – тісний взаємозв’язок виробничих 
фірм та наукового середовища. Виникнення кластерів відбува-
ється шляхом передачі продукції з високою доданою вартістю 
від фірм-новаторів до фірм-суміжників за допомогою техноло-
гічного ланцюжка і є передумовою динамічного розвитку еко-
номіки країни та підвищення її конкурентоспроможності фірм 
на зовнішньому ринку. Бачення перспектив розвитку кластер-
ного підходу з боку державних управлінців зумовило подальше 
нарощування виробництва та продукування інновацій у рамках 
кластерних утворень.

Сьогодні роль держави в стимулюванні інноваційно-ін-
вестиційного розвитку на основі кластерного підходу полягає, 
насамперед, в організації взаємовідносин бізнесу і науки у 
виробничій, економічній та фінансовій сфері. Основні вигоди 
таких взаємовідносин полягають у наступному:

– суб‘єкти господарської діяльності розширюють мож-
ливості впровадження новітніх технологій, доведення їх до 
комерційного використання та налагодження масового вироб-
ництва інноваційного продукту; 

– суб’єкти фінансового сектору шляхом кредитування у 
високотехнологічні напрями діяльності підвищують прибутко-
вість, зростає місткість фінансового ринку; 

– суб’єкти інноваційної діяльності отримують можливості 
до впровадження повного інноваційно-інвестиційного циклу – 
від зародження ідеї, фундаментальних і прикладних досліджень 
до масового виробництва і реалізації інноваційного продукту. 

Найбільш позитивний досвід у формуванні інноваційних 
кластерів мають країни ЄС. 

Сьогодні в Європейському Союзі країни провадять сти-
мулюючу політику розвитку інноваційних кластерів, яка поля-
гає у створенні сприятливих умов за допомогою ефективної 
податкової, бюджетної, кредитної, митної політики, розбудови 
науково-дослідних центрів, дослідницьких університетів, тран-
спортної, енергетичної інфраструктури тощо. І хоча механізми 
та моделі державного стимулювання інноваційного розвитку 
в країнах ЄС дещо відрізняються, спільними для країн ЄС-8 є 
такі інструменти підтримки інноваційних кластерів: 

– пряме фінансування (субсидії, безпроцентні позики), 
які сягають 50% витрат на створення нової продукції та техно-
логій;

– зниження податкового навантаження;
– пільгове оподаткування науково-дослідних установ та 

університетів; 
– високий рівень законодавчого забезпечення інтелекту-

альної власності та авторських прав;
– надання цільових дотацій на науково-дослідні роботи;
– зниження державного мита для індивідуальних вина-

хідників та надання їм податкових пільг.
Пріоритетним напрямом державної політики інноваційного 

розвитку країн ЄС є реалізація державних кластерних програм, 
які за даними ОЕСР фінансуються переважно за рахунок наці-
ональних бюджетів (63 %), а частка бізнесу у фінансуванні 
складає лише 7 відсотків [8]. На національному рівні супро-
водження кластерних програм здійснює Європейська комісія, 
Європейський кластерний альянс, Європейська група з клас-
терної політики, основними задачами яких є реалізація клас-
терних проектів за фінансової підтримки ЄС.

Загалом основні переваги кластеризації наступні:
1. Кластери підвищують продуктивність підприємств 

шляхом:
а) кращого доступу до робочої сили та постачальників; 
б) доступу до спеціалізованої інформації; 
в) доповнюваності продуктів, які внаслідок цього стають 

привабливішими для споживачів; 
г) доступу до інституцій та суспільних товарів; 
д) кращої мотивації керівників; 
е) посилення зв’язків між продукуванням інновацій та їх 

впровадженням у виробництво.
2. Кластери збільшують темпи інновацій і визначають їх 

напрямок, що дозволяє створити фундамент для майбутнього 
економічного зростання;

3.  Кластери стимулюють створення нових підприємств 
за рахунок таких чинників: а) помітніші ніші для нових під-
приємств; б) наявні необхідна сировина, комплектуючі частини 
та робоча сила; в) можливості венчурного підприємництва 
[9, с. 26–27].

Серед усіх переваг кластерного підходу, найбільш важли-
вим є доступ до інновацій, знань, та «ноу-хау». В економіці на 
основі знань, яка визначається наукомісткими традиційними 
галузями та галузями, що виникають, – компанії шукають свою 
основну конкурентну перевагу в ідеях і талановитих кадрах, 
якої вимагає географічна близькість до кваліфікованих колег, 
найкращих постачальників, висококваліфікованих людських 
ресурсів, досліджень та інструментів розвитку, а також лідерів 
галузі. Спеціальні знання галузі та «ноу-хау» акумулюються та 
розповсюджуються через підприємницькі сфери та інноваційні 
компанії. Кластерний підхід швидше дає компаніям інформа-
цію про переваги в технологіях та зміни у вигодах покупців та 
споживачів. 

Мережева структура кластера включає галузеві виробничі 
підприємства, постачальників, сервісні центри, фінансові уста-
нови, фінансових посередників, торговельно-збутові організа-
ції, консалтингові фірми, науково-дослідні центри, НДІ та нау-
кові відділи (лабораторії) дослідницьких університетів. 

На думку вітчизняних та зарубіжних вчених в Україні пер-
спективним є формування наступних кластерних груп [10]: 

– пошиття одягу і взуття: модельні та дизайнерські студії; 
виробництво тканин, фурнітури і компонентів (ґудзики, нитки, 
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голки, підошви тощо); пошиття одягу і взуття; сервіс і обслуго-
вування швейного обладнання; 

– глибокої переробки зерна: наукові центри біотехноло-
гій; зерновий елеватор; помольні і сиропні виробництва; біо-
технологічні потужності з виробництва лізину і лимонної кис-
лоти; склади готової продукції; 

– деревообробних кластерів: дизайнерські студії та кон-
структорські установи; первинну переробку деревини; потуж-
ності з виробництва деревних виробів; потужності з подріб-
нення технічної деревини в щепу; потужності з виробництва 
деревних плит; потужності з виробництва деревних пелет та 
брикетів; 

– з виробництва телевізорів, комп’ютерної і побутової 
техніки: науково-конструкторські заклади; виробництво комп-
лектуючих; збиральні виробництва; 

– сільськогосподарського машинобудування: науко-
во-конструкторські заклади; виробництво комплектуючих; зби-
ральні виробництва; 

– автомобільних кластерів: конструкторські заклади; 
виробни-цтво комплектуючих; автоскладальні потужності; 

– кластерів світлотехніки: науково-конструкторські 
заклади; виробництво компонентів і комплектуючих; збиральні 
виробництва; 

– з виробництва гірничошахтного і підйомно-транспорт-
ного обладнання: науково-конструкторські заклади; виробни-
цтво комплектуючих; збиральні виробництва; 

– ВПК, авіа- і ракетобудування: проектно-конструктор-
ські установи; виробників комплектуючих і готових виробів; 
випробувальні та сервісні центри.

Кластери виконують роль фіксованих точок внутрішнього 
розвитку ринку і бази до інноваційного розвитку в міжнарод-
ній інноваційній діяльності країни. Висока конкурентоспро-
можність країни, тримається на сильних позиціях окремих 
кластерів, без яких країна втрачає свої економічні позиції на 
світовому ринку. 

Висновки і пропозиції. З метою реалізації кластерного 
підходу в державній інноваційно-інвестиційній політиці необ-
хідно застосовувати такі інструменти підтримки інноваційних 
кластерів: 

– надання субсидій, безпроцентних інвестиційних креди-
тів на створення нової продукції та технологій;

– зниження податкового навантаження на кластерні під-
приємства шляхом звільнення від оподаткування податком на 
прибуток підприємств, які інвестують в інновації, та виклю-
чення витрат на НДДКР з бази оподаткування;

– надання цільових дотацій на науково-дослідні роботи;
– формування механізму державного замовлення на інно-

ваційну продукцію, що випускається в межах кластерів;
– запровадження державних кластерних програм, що 

включатимуть заходи зі стимулювання міжнародного кластер-
ного співробітництва, прогнозної оцінки ефективності клас-
терних утворень, фінансування інноваційної діяльності, під-
тримки нових кластерних галузей, координації взаємодії між 
потенційними учасниками кластеру.

Першочерговим завданням реалізації інноваційно-інвести-
ційної політики є розбудова інноваційно-виробничих кластерів 
у агропромисловій і харчовій галузі, деревообробній, текстиль-
ній промисловості, військово-промисловому комплексі, авіа-, 
ракетобудування. 

Державна інноваційно-інвестиційна політика України має 
реалізовуватись за імперативу випереджаючого зростання 
високотехнологічного виробництва з концентрацією інвести-
ційних ресурсів на пріоритетних напрямах інноваційного роз-
витку на основі кластерного підходу.
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Швайдак В.Н. Реализация кластерного подхода 
к государственной инновационно-инвестиционной 
политике

Аннотация. В статье обобщены теоретические под-
ходы к кластеризации экономики и проанализирован 
опыт высокоразвитых стран относительно государствен-
ной поддержки кластерных образований. Предложены 
направления реализации кластерного подхода в государ-
ственной инновационно-инвестиционной политике. 

Ключевые слова: инновационный кластер, клас-
терный подход, кластеризация, кластерная программа, 
инновационно-инвестиционное развитие, государ-
ственная инновационно-инвестиционная политика. 

Shvaidak V.M. The implementation of cluster  
approach in public innovation and investment policy

Summary. The article summarizes the theoretical ap-
proaches to clustering and analyses the experience of highly 
developed countries in public support for cluster formation. 
Implementation of the cluster approach in the state innova-
tion and investment policies is justified.

Keywords: innovation cluster, cluster approach, clus-
tering, cluster program, innovation and investment devel-
opment, state innovation and investment policies.
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ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА, ОРІЄНТОВАНОГО НА ВИРОБНИЦТВО 

ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Анотація. У статті розкрито основні принципи фор-

мування концепції розвитку сільського господарства, 
орієнтованого на виробництво органічної продукції, 
проаналізовано сучасний стан функціонування органіч-
ного сільського господарства Україні. Досліджено про-
сторові відмінності в розвитку органічного сільського 
господарства в Україні та показано її місце на світово-
му ринку органічної продукції. Висвітлені проблеми та 
перспективи розвитку цього напряму сільського госпо-
дарства.

Ключові слова: органічна продукція, сільсько-
господарські підприємства, ринок, аграрна сфера, ста-
лий розвиток, екологізація.

Постановка проблеми. У «Стратегії розвитку аграрного 
сектора економіки України» визначено, що аграрний сектор 
України з його базовою складовою, сільським господарством, є 
системоутворюючим в національній економіці, формує засади 
збереження суверенності держави – продовольчу та у визна-
чених межах економічну, екологічну та енергетичну безпеку, 
забезпечує розвиток технологічно пов’язаних галузей націо-
нальної економіки та формує соціально-економічні основи роз-
витку сільських територій» [9]. 

Розвиток аграрної сфери на сучасному етапи та економічна 
складова земельних відносин мають спільну мету і завдання, а 
саме, їх об’єднує необхідність раціонального, дбайливого, еко-
номічно ефективного використання земельних ресурсів, з ура-
хуванням системного органічного взаємозв’язку природних, 
екологічних, соціальних та енергетичних умов функціонування 
і розвитку земельних відносин. На нашу думку, при формуванні 
методичного підходу до розвитку системи земельних відносин 
у напрямку сільськогосподарського виробництва органічної 
продукції на регіональному рівні, є можливість, внаслідок 
асиметрії природно-економічного середовища, корегування 
земельних відносин [5; 6]. Тому дослідження формування 
концепції розвитку сільського господарства, орієнтованого на 
виробництво органічної продукції обумовлює актуальність 
теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання ста-
лого розвитку сільського господарства у контексті реформу-
вання аграрного сектора економіки України завжди були акту-
альними та досліджувалися такими вітчизняними вченими, 
як П. Гайдуцький, А. Даниленко, Б. Данилишин, П. Саблук, 
М. Хвесик, В. Юрчишин та ін. Багато спірних питань щодо 
забезпечення сталого розвитку сільського господарства були 
висвітлені у працях зарубіжних учених: Р. Нельсона, С. Уін-

тера, Деніса і Донелли Медоуз, Й. Рандерсона, Ґ. Дейлі, Г. Гард-
нера, Н. Картера, Ш. Лиле. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної про-
блеми. Разом із тим наукові дослідження формування концеп-
ції розвитку сільського господарства, орієнтованого на вироб-
ництво органічної продукції потребують подальшого вивчення. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи є формування 
концепції розвитку сільського господарства, орієнтованого на 
виробництво органічної продукції.

Виклад основного матеріалу. Сучасною особливістю 
земельних ресурсів сільськогосподарського призначення 
виступає не тільки загальне зниження їх площі, а й погір-
шення якісного стану, зниження родючості земель. Так, про-
ведений аналіз раціонального використання меліорованих 
земель Одеської області довів, що площа зрошуваних земель 
в області за останні 10 років знизилася майже на 30 тис. га 
(з 245,7 до 216,2 тис. га). Зрошувані угіддя в області за станом 
на 2013 рік складають 174,92 тис. га. Серед державних підпри-
ємств загальна кількість зрошуваних сільгоспугідь складає 
9,46 тис. га (5,4%), серед недержавних підприємств найбільша 
кількість зрошуваних угідь у сільськогосподарських коопера-
тивів: 65,42 тис. га (37,4%) і сільськогосподарських товариств – 
64,72 тис. га (37,0%), на долю інших власників доводиться 
20,2% зрошуваних сільгоспугідь [1].

На підставі проведеного аналізу стає очевидно, що ситуа-
ція, яка склалася на сьогоднішній день у сільськогосподарській 
галузі не передбачає швидкої і широкомасштабної реабілітації 
агропродовольчої сфери. Тому, на державному рівні, потрібно 
визначити стратегічні цілі планомірного розвитку сільського 
господарства, орієнтованого на виробництво органічної про-
дукції. 

Вважаємо, що земельні відносини, в умовах сільського 
господарства, орієнтованого на виробництво органічної про-
дукції, в цілому можна визначити як соціально-економічне 
суспільне явище, за своєю сутністю інституційно передає 
все різноманіття системи взаємодій людського суспільства в 
напрямку використання земельних ресурсів. 

На основі проведених наукових досліджень були виявлені 
основні напрями формування концепції аграрної політики, 
орієнтованої на виробництво органічної продукції. З метою 
обґрунтування напрямів розвитку сільського господарства, орі-
єнтованого на виробництво органічної продукції доцільним є 
визначення чинників, що сприяють розвитку ринку органічної 
продукції на державному, регіональному рівнях і рівні сіль-
ськогосподарського підприємства. 
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Виділимо ряд причин, що стримують розвиток та перехід 
до виробництва органічної продукції: відсутність інтересу до 
принципів органічного виробництва з боку керівників сільсько-
господарських підприємств, що обумовлено їх консерватизмом 
до нововведень; відсутністю необхідної інформації; трудно-
щами з інвестуванням проектів розвитку виробництва і пере-
робки органічної продукції; відсутність ринку збуту органічної 
продукції; нестача кваліфікованих фахівців у галузі екологіза-
ції землекористування та сертифікації органічної продукції.

На основі вивчення світового досвіду ведення сільсько-
господарського виробництва можна констатувати, що сталий 
розвиток аграрної галузі можна забезпечити тільки на основі 
оптимального використання наявних ресурсів виробництва. 

Сьогодні під органічним виробництвом перебуває близько 
1% світової площі сільськогосподарських земель, а у країнах 
Євросоюзу близько 3% сільськогосподарських угідь. Необ-
хідно зазначити, що порівняно з 2007 роком площа сертифі-
кованих земель світу зросла на 14,8%. Лідерами за площею 
земель, зайнятих під органічним виробництвом, є Австралія – 
12 млн. га, Аргентина – 4,4 і США – 1,95 млн. га. Світовий 
ринок органічної продукції постійно зростає. У 2004 році він 
оцінювався у 25 мільярдів доларів США, у 2006-му – близько 
30, в 2009-му – 55, а в 2014-му − 96,5 мільярда доларів. Най-
більш розвинені ринки органічної продукції зосереджені в 
США, Німеччині та Франції. Серед європейських країн ліде-
ром із продажу органічної продукції є Німеччина з обсягом 
ринку понад 6,6 мільярда євро [7].

Порівняно з іншими країнами розвиток органічного земле-
робства в Україні відбувається значно повільніше. За даними 
Міжнародної федерації органічних сільськогосподарських 
рухів та Дослідного інституту органічного сільського госпо-
дарства, в Україні нараховується загалом 155 органічних сіль-
ських господарств. Структура сертифікованих органічних гос-
подарств за видами стандартів свідчить про те, що близько 89% 

товаровиробників орієнтовані на зовнішній ринок і працюють 
за стандартом, рівнозначним Постанові Ради ЄС, NОР (США) 
та Біо Свісс (Швейцарія), 11 % – працюють за стандартами, 
розробленими Міжнародною громадською організацією вироб-
ників органічної продукції «Біолан» і орієнтовані на внутріш-
ній ринок [8].

Площа сертифікованих сільськогосподарських угідь, на 
яких ведеться органічне виробництво, зросла у 2012 році до 
368,9 тисячі гектарів, що дало змогу Україні посісти 16-те місце 
у світі за цим показником. Відповідно до структури сертифі-
кованих органічних сільськогосподарських угідь 76,% займає 
рілля, 21,3% – пасовища, 1,8% – перелоги і 0,5% – багаторічні 
насадження. При цьому слід зазначити, що Україна є світовим 
лідером з виробництва органічного меду та займає провідні 
позиції за площею сертифікованих угідь: зернові – 4-те місце, 
соняшник – 5-те, олійні культури – 5-те, овочі – 9-те. 

За даними Федерації органічного руху України, обсяг наці-
онального ринку органічної продукції у 2008 році становив 
600 тисяч євро, 2009-го – 1,2 мільйона євро, 2010-го сягнув 
позначки 2,4 мільйона євро. У структурі товарної органічної 
продукції провідні позиції займає пшениця озима – понад 31%, 
соняшник – 27, кукурудза на зерно – 19, ячмінь, соя, буряки 
цукрові відповідно – 6, 5 і 2, інша продукція не перевищує 
рівня 10% [4].

Як свідчать результати досліджень, виробництво органіч-
ної продукції пов’язано з певним колом проблем, які гальму-
ють виробництво даного виду екологічно безпечної продукції 
агропромисловими підприємствами. З метою формування діє-
вої стратегії розвитку екологічно безпечного агропромислового 
виробництва, вважаємо доцільним згрупувати їх у наступні 
групи: 

1. Технологічні: зниження родючості ґрунту, яке спричи-
нено вирощуванням значної кількості високорентабельних 
експортоорієнтованих культур та недотриманням сівозмін. 

Таблиця 1
Рівні та фактори розвитку сільського господарства, орієнтованого на виробництво органічної продукції

Організаційний рівень Фактори розвитку 

Державний рівень

Підготовка та прийняття нормативно-правових документів, що регламентують поняття «органічна, 
екологічно чиста (безпечна) продукція», «екологічний (органічний) продукт»
Формування нормативно-правової бази, яка регламентує функціонування ринку екопродукціі в 
інтересах споживачів, на основі участі всіх зацікавлених суб’єктів ринку
Розробка системи національних стандартів у галузі екологізації сільського господарства, а також 
гармонізація їх з системою міжнародних екологічних стандартів

Регіональний рівень

Розробка цільових програм підтримки формування та розвитку сільського господарства, орієнтованого 
на виробництво органічної продукції; 
Проведення наукових досліджень з метою виявлення потенціалу в області органічного 
землекористування в регіоні; 
Формування освітніх програм підготовки кадрів і підвищення кваліфікації фахівців у галузі сільського 
господарства, орієнтованого на виробництво органічної продукції
Залучення в виробничий обіг земельних ресурсів, придатних для виробництва органічної продукції, 
формування агроекокластерів
Розвиток регіональних ринків органічної продукції. Участь в міжнародних виставках-ярмарках з метою 
просування екологічно чистих продуктів

Рівень 
сільськогосподарського 

підприємства

Вибір стратегічного вектору переходу до виробництва органічної продукції з урахуванням наявних 
ресурсів виробництва, попиту на продукцію
Відтворення земельних ресурсів шляхом залучення не використовуваних земель в 
сільськогосподарський обіг та перехід до екологізації землекористування; відновлення ґрунтової 
родючості через систему чергування сівозмін і відмови від засобів хімізації
Входження підприємства в структуру агроекокластера.
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Частину таких земель не можна застосовувати під органічне 
землеробство; перехід від інтенсивних технологій сільсько-
господарського виробництва до органічного землеробства (так 
званий конверсійний період) є тривалим процесом (від 2 до 
5 років); необхідність адаптації сільськогосподарських підпри-
ємств до нових умов роботи (необхідність сертифікації продук-
ції не менш ніж три роки, підвищення кваліфікації співробіт-
ників). 

2. Логістичні: відсутність достатньої кількості об’єктів 
логістичної інфраструктури для зберігання, транспортування 
органічної продукції. 

3. Інформаційно-аналітичного характеру: відсутність офіці-
альних статистичних даних, які висвітлюють питання розвитку 
органічного виробництва, що значно ускладнює об’єктивний 
аналіз впровадження технологій на вітчизняних підприємствах.

4. Маркетингові: нерозвиненість ринку органічної продук-
ції; відсутність маркетингових досліджень з цього питання; 
слабка інформованість населення щодо сертифікованої орга-
нічної продукції та продуктів харчування; недостатній акцент 
на екологічному компоненті органічного виробництва. 

5. Пов’язані з державним регулюванням і підтримкою: 
відсутність належної законодавчої бази щодо органічного 
сільського господарства і сертифікації органічної продукції; 
відсутність в державі достатньої кількості офіційно зареєстро-
ваних сертифікаційних центрів, що не дозволяє виробникам 
реалізовувати екологічно безпечну продукцію як органічну; 
відсутність підтримки з боку держави розвитку органічного 
виробництва. 

Необхідно зазначити, що розвиток органічного виробни-
цтва, як основи забезпечення екологічної безпеки АПК, ґрун-
тується на сукупності принципів, серед яких, на нашу думку, 
слід відзначити наступні: принцип оптимальності, що орієнтує 
на розвиток АПК, який не створює негативного впливу на еко-
логічний стан довкілля; принцип пріоритетності, який сприяє 
ранжуванню цілей і задач розвитку галузі відповідно до сфор-
мованої стратегії. 

Очевидно, що орієнтація сільського господарства на 
виробництво органічної продукції можлива тільки на основі 
врахування сформованих традицій, способу життя і укладу 
сільського населення. Логічно припустити, що сільське госпо-
дарство, орієнтоване на виробництво органічної продукції, - це 
соціально-економічне явище, що має важливе національне, а 
також міжнародне значення.

Вважаємо, що важливим завданням сучасної аграрної еко-
номічної науки є всебічне обґрунтування процесу становлення 
сільськогосподарської економіки нового типу – більш високое-
фективної і орієнтованої на виробництво органічної продукції, 
яка виступає як важлива складова частина національної еконо-
міки. У питаннях формування сільської економіки нового типу 
доцільно використання світового досвіду розвитку, однак необ-
хідно брати до земельного ресурсного потенціалу.

Проведена оцінка традиційної системи ведення землероб-
ства показала, що навіть з додатком до неї останніх досяг-
нень сільськогосподарської науки та інформації аграрії вже 
не можуть кардинально вирішити проблему, пов'язану з під-
вищенням ефективності виробництва галузі. У зв'язку з цим 
необхідно виробити загальну теорію цінностей, що враховує 
вплив економічних, інноваційних, соціальних, екологічних, 
національно-культурних та інших характеристик.

Формування напрямків, форм і методів організації сіль-
ського господарства, орієнтованого на виробництво органічної 

продукції, обумовлене основними відмітними особливостями 
національної аграрної сфери:

• аграрна економіка, ґрунтуючись на багатоукладності та 
різноманітті організаційно-правових форм власності на землю, 
еволюційно підійшла до необхідності створення принципово 
нової системи землекористування, здатної задовольнити зро-
стаючі потреби суспільства;

• аграрна сфера має різні доповнюють один одного 
виробничі сфери: 1) виробництво продовольства; 2) земель-
ний ресурсний та інтелектуальний потенціал, що забезпечує 
процес сільськогосподарського виробництва і підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняних товарів харчування на 
світовому продовольчому ринку; 3) основа для розвитку нема-
теріальних − наукових, моральних, культурних, духовних та 
інших цінностей.

Отже, провідні сільськогосподарські регіони країни мають 
у своєму розпорядженні всі необхідні можливості для форму-
вання кардинально нової структури ведення сільськогосподар-
ського виробництва, адекватної її виробничому і ресурсним 
потенціалом, на основі розвитку альтернативних напрямків 
діяльності, зокрема, системи ведення органічного землеко-
ристування, виробництва та переробки екологічно чистої 
продукції, а також соціально-економічний розвиток сільських 
територій з метою підвищення прибутковості та конкуренто-
спроможності аграрної економіки.

У зв’язку зі зростанням обсягів споживання органічної про-
дукції в економічно розвинених країнах Євросоюзу, Північної 
Америки і країн Азії, а також, з огляду на обмеженість земель-
них ресурсів, придатних для цілей ведення системи органіч-
ного землекористування в цих країнах, можна припустити, що 
в наступні роки країни, що розвиваються, займуть провідне 
місце в світовому виробництві та експорті екологічно чистих 
продуктів харчування. Україна зі своїм значним потенціалом у 
збільшенні земельних площ, придатних для цілей виробництва 
органічної продукції, наявністю трудових ресурсів в сільській 
місцевості може зайняти свою нішу на світових ринках орга-
нічного продовольства, придати новий імпульс розвитку сіль-
ського господарства країни. В зв’язку з цим необхідно вживати 
своєчасні і комплексні рішення у визначенні номенклатури 
органічних (екологічно чистих) продуктів, формуванні меха-
нізмів державної підтримки сільського господарства, орієнто-
ваного на виробництво органічної продукції і просування орга-
нічних (екологічно чистих) продуктів на внутрішній і зовнішні 
ринки збуту [8].

На нашу думку, розвиток сільського господарства, орієнто-
ваного на виробництво органічної продукції має базуватися на 
рішенні переліку взаємопов’язаних першорядних завдань [2; 3]: 

– проведення земельної моніторингу в основних сільсько-
господарських регіонах країни, з метою визначення земельного 
потенціалу, придатного для виробництва органічної продукції; 

– обґрунтування методологічних основ до розробки меха-
нізму формування і розвитку сільського господарства, орієн-
тованого на виробництво органічної продукції на державному, 
регіональному і місцевому рівнях; 

– спільне фінансування програм, спрямованих на збере-
ження і відновлення ґрунтової родючості земель сільськогоспо-
дарського призначення; 

– реалізація програм, спрямованих на підвищення знань 
і формування навичок ведення систем органічного землеко-
ристування сільськогосподарських товаровиробників різних 
організаційно-правових форм власності з метою подолання 
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дефіциту економічного мислення і становлення адекватного 
умовам, що склалися рівня освіти; 

– розробка національних стандартів сертифікації сільсько-
господарської органічної продукції, а також формування умов 
для проходження органічною продукцією міжнародної еколо-
гічної сертифікації.

Вважаємо, що в процесі формування системи ведення орга-
нічного землеробства як складового елемента сільського госпо-
дарства країни повинні брати участь профільні міністерства, 
відомства, державні та приватні організації з певною часткою 
участі міжнародних екологічних рухів. Основною задачею сис-
теми органічного землекористування виступає розробка стиму-
лів до виробництва і реалізації органічної (екологічно чистого) 
продовольства. Система органічного землеробства повинна 
включати наступні напрямки діяльності [4]:

– розробка і прийняття нормативно-правової бази, необхід-
ної для ефективного функціонування системи ведення органіч-
ного сільськогосподарського виробництва та ринків збуту орга-
нічної (екологічно чистої) продукції;

– внесення до чинного податкового законодавства необхід-
них змін, спрямованих на підтримку і економічне стимулю-
вання розвивається органічного сектора сільськогосподар-
ського виробництва;

– надання консультаційної та інформаційної підтримки 
виробникам органічної продукції та формування екологічної 
культури споживачів;

– організація системи екологічного менеджменту в націо-
нальному сільськогосподарському виробництві;

– формування реєстру сільськогосподарських організацій, 
які виробляють органічну продукцію, що відповідає необхід-
ним параметрам міжнародних екологічних стандартів, що 
пред’являються до продуктів харчування;

– організація централізованої служби маркетингу, що 
здійснює просування органічної продукції вітчизняних сіль-
ськогосподарських товаровиробників на внутрішній і здійснює 
просування органічної продукції вітчизняних сільськогоспо-
дарських товаровиробників на внутрішній і міжнародні ринки 
збуту. У зв’язку з цим необхідно вживати своєчасні і комплек-
сні рішення щодо визначення номенклатури органічних (еколо-
гічно чистих) продуктів, формуванні механізмів державної під-
тримки сільського господарства, орієнтованого на виробництво 
органічної продукції і просування екологічно чистих продуктів 
на внутрішній і зовнішні ринки.

Висновки і пропозиції. З проведеного дослідження діста-
лися висновку, що розвиток сільського господарства, орієнто-
ваного на виробництво органічної продукції має базуватися 
на рішенні взаємопов’язаних першорядних завдань: прове-
дення земельного моніторингу в регіонах, з метою визначення 
земельного потенціалу, придатного для виробництва органіч-
ної продукції; обґрунтування методологічних основ щодо роз-
робки механізму формування і розвитку сільського господар-
ства, орієнтованого на виробництво органічної продукції на 
державному, регіональному та місцевому рівнях.

Вважаємо, що в процесі формування системи ведення 
органічного землеробства, як складового елементу сільського 
господарства країни, повинні брати участь профільні міністер-
ства, відомства, державні та приватні організації, міжнародні 
екологічні експерти. Основною задачею системи органічного 

землекористування виступає розробка стимулів до виробни-
цтва і реалізації органічної (екологічно чистого) продовольства.
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Седикова И.А., Бондарь В.А. Формирование кон-
цепции развития сельского хазяйства, ориентиро-
ванного на производство органической продукции

Аннотация. В статье раскрыты основные принци-
пы формирования концепции развития сельского хозяй-
ства, ориентированного на производство органической 
продукции, проанализировано современное состояние 
функционирования органического сельского хозяйства 
Украины. Исследованы пространственные различия в 
развитии органического сельского хозяйства в Украине 
и показано ее место на мировом рынке органической 
продукции. Освещены проблемы и перспективы разви-
тия этого направления сельского хозяйства.

Ключевые слова: органическая продукция, сель-
скохозяйственные предприятия, рынок, аграрная сфера, 
устойчивое развитие, экологизация.

Sedikova I.A., Bondar V.A. Forming concepts of  
development of agriculture focused on organic production

Summary. The article deals with the basic principles of 
the concept of development of agriculture, which is based 
on the production of organic products, analyses the current 
state of functioning of the organic agriculture in Ukraine. 
The spatial differences in the development of organic farm-
ing in Ukraine are investigated and its place in the global 
market for organic products is shown. The problems and 
prospects of development of this field of agriculture are 
highlighted.

Keywords: organic products, agricultural enterprises, 
market, agriculture, sustainable development, greening.
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РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ КЕРОВАНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Анотація. У статті вдосконалено методичний ін-

струментарій управління ресурсним потенціалом ке-
ровано-організаційного розвитку підприємства. Ви-
значено властивості системи управління ресурсним 
потенціалом керовано-організаційного розвитку під-
приємства.

Ключові слова: методичний інструментарій, управ-
ління ресурсним потенціалом, керовано-організаційний 
розвиток підприємств, система управління, властивості 
розвитку.

Постановка проблеми. В умовах постійних економічних 
змін будь-якому підприємству слід звертати значну увагу на 
розширення та поглиблення досліджень у галузі управління 
ресурсним потенціалом керовано-організаційного розвитку 
підприємства. Основною причиною цього є саме обмеженість 
ресурсів та інвестицій у їх формування, що потребує постій-
ного пошуку заходів, спрямованих на їх повніше використання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато науковців 
торкаються питань щодо вдосконалення методичного інстру-
ментарію управління ресурсним потенціалом керовано-орга-
нізаційного розвитку підприємства, серед них: О. Амосов [1], 
О. Ареф'єва [2], О. Бабина [3], О. Берсуцький [4], В. Шебанін 
[5], В. Каталько [6], Н. Касьянова [7] та ін. 

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. У багатьох наукових роботах розкрито питання щодо 
управління ресурсним потенціалом підприємств. Але на сьо-
годні недостатньо повно висвітлене питання щодо формування 
методичного інструментарію управління ресурсним потенціа-
лом керовано-організаційного розвитку підприємства. 

Мета статті полягає в удосконаленні методичного інстру-
ментарію управління ресурсним потенціалом керовано-органі-
заційного розвитку підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Основи фор-
мування та ефективного управління ресурсним потенціалом 
керовано-організаційного розвитку підприємства дають змогу 
визначити умови для економічного моделювання ефективності 
господарювання підприємства в цілому. Дослідження визначе-
них науковцями напрямів управлінських зусиль з урахуванням 
факторів, що визначають рівень ресурсного потенціалу керова-
но-організаційного розвитку підприємства, дає змогу структу-
рувати управлінський процес і підвищити його якість. 

Зовнішні фактори впливу на ресурсний потенціал керова-
но-організаційного розвитку підприємства представлено на 
рис. 1. 

Розглянувши рис. 1, можна сказати, що одну з найважливі-
ших груп зовнішніх факторів впливу на ресурсний потенціал 
керовано-організаційного розвитку підприємства представля-
ють економічні, оскільки загальний стан вітчизняної економіки 
останніми роками значною мірою спровокував розвиток кризи 
неплатежів підприємств. Лібералізація цін стала головним чин-
ником інфляції, що є однією з важливих причин утрати бага-
тьма підприємствами своєї поточної та перспективної плато-
спроможності, що прямо пропорційно вплинуло на зниження 
рівня ресурсного потенціалу. 

Серед економічних факторів, що впливають на ресурсний 
потенціал керовано-організаційного розвитку підприємства, 
слід відзначити банківську кредитну політику.

За високих відсоткових ставок підприємства втрачають 
можливість отримати необхідні кошти, що сковує ініціативу 
підприємств та паралізує їх діяльність. Істотний вплив на 
ресурсний потенціал керовано-організаційного розвитку під-
приємства має також грошова політика в країні, яка впливає на 
кругообіг товарів (послуг) і грошові потоки.

Одним із важливих факторів, що впливає на ресурсний 
потенціал керовано-організаційного розвитку підприємства, є 
бюджетна політика. У розвинутих країнах держава здійснює 
підтримку підприємств, коли ринок не справляється з ефек-
тивним розподілом ресурсів. Тобто держава здійснює міжга-
лузевий перерозподіл ресурсів для фінансування запланованих 
обсягів виробництва та державного регулювання цін на деякі 
види товарів народного споживання [4–7].

Податкова політика має значний вплив на економічний 
стан, тим самим – і на ресурсний потенціал керовано-організа-
ційного розвитку підприємств. Під час вибору та аналізу опти-
мальної норми оподаткування широко розповсюдженою стала 
теорія американського економіста А. Лаффера. 

Крива Лаффера базується на взаємозалежності рівня подат-
кових ставок і величини доходів, отриманих державою від 
підприємств. Надмірно високі податки ведуть до згортання 
легального бізнесу.

Вплив ринкового фактору на ресурсний потенціал керо-
вано-організаційного розвитку підприємства позначається за 
будь-якого початкового порушення рівноваги ринку, що викли-
кає ланцюгову реакцію. Як прояв впливу є ступінь організації 
ринку, конкуренція з виробниками товарів-аналогів, міжгалу-
зева та внутрішня неузгодженість цін.

Міжнародна конкуренція також впливає на рівень ефек-
тивності управління ресурсним потенціалом керовано- 
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Рис. 1. Зовнішні фактори впливу на ресурсний потенціал керовано-організаційного розвитку підприємства 
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Рис. 2. Властивості системи управління ресурсним потенціалом  
керовано-організаційного розвитку підприємства

організаційного розвитку підприємства, зокрема конкурен-
ція іноземних товарів обмежує і скорочує збут вітчизняних 
товарів. 

А експорт вітчизняної сировини позбавляє можливості 
задовольнити потреби в ньому на внутрішньому сировин-
ному ринку та піднімає ціни. Рівень розвитку науки і техніки 
визначає всі складники процесу виробництва товарів та його 
конкурентоспроможність. Це впливає на ресурсний потен-

ціал керовано-організаційного розвитку через скорочення 
обсягу продаж і прибутковості продукції підприємства внас-
лідок появи на ринку товарів інших підприємств, у виробни-
цтві яких використовуються більш прогресивні технологія і 
техніка, що забезпечує підвищення якості продукції за змен-
шення виробничих витрат.

У цілому можна дійти висновку, що зовнішнє економічне, 
науково-технічне й соціально-демографічне середовище справ-
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ляє суттєвий вплив на діяльність підприємства, а тому і на його 
ресурсний потенціал керовано-організаційного розвитку.

Отже, підприємству для оптимізації рівня свого ресурсного 
потенціалу керовано-організаційного розвитку необхідно звер-
нути увагу на екзогенні (зовнішні) та ендогенні (внутрішні) 
чинники. Тобто керівництву підприємства необхідно досліджу-
вати ситуацію як на внутрішньому (усередині країни та галузі 
промисловості зокрема), так і на зовнішньому (міжнародному) 
ринках збуту продукції, слідкувати за фінансовим станом парт-
нерів та конкурентів, економічним станом країни та результа-
тами науково-технічного прогресу.

Системі управління ресурсним потенціалом керовано-орга-
нізаційного розвитку підприємства, як і будь-якій іншій еконо-
мічній системі, притаманні окремі властивості (рис. 2).

Ресурсний потенціал керовано-організаційного розвитку 
підприємства є одним із головних вимірників його ринкової 
вартості, що залежить як від об'єктивних чинників (масштабу 
цін в економіці країни і ряду макроекономічних показників), 
так і суб'єктивних чинників (наприклад, управлінської полі-
тики підприємства) [2–6; 15].

Тобто управління ресурсним потенціалом керовано-органі-
заційного розвитку підприємства – це вплив суб'єкта ринку на 
об'єкт управління з метою ефективного та оптимального вико-

ристання цього об'єкта для ведення господарської діяльності 
суб'єкта. На сьогоднішньому етапі керовано-організаційного 
розвитку підприємства управління ресурсним потенціалом 
супроводжується численними проблемами (рис. 3).

Під час управління ресурсним потенціалом керовано-ор-
ганізаційного розвитку керівництво підприємства повинне 
вчасно виявити зовнішні та внутрішні небезпеки і можливості 
підприємства, внутрішні сильні та слабкі його сторони. 

Зростання нестабільності зовнішнього середовища спо-
нукає до прийняття адекватних рішень у процесі управління 
ресурсним потенціалом керовано-організаційного розвитку 
підприємства і спричинено низкою передумов [6–9]:

1) зростанням темпів змін, що істотно перевищують 
швидкість відповідної реакції підприємства;

2) збільшенням частоти виникнення несподіваних подій, 
нетипових для поточного функціонування підприємства;

3) нездатністю здійснювати управління шляхом реакції на 
проблеми, ґрунтуючись на попередньому досвіді.

Управління ресурсним потенціалом керовано-організа-
ційного розвитку підприємства спрямоване на встановлення 
параметрів, що визначають широкий спектр альтернативних 
дій щодо вирішення протиріч, неузгодженості між цілями 
підприємства, наявними ресурсами та впливом зовнішнього і 
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Рис. 3. Проблеми управління ресурсним потенціалом  
керовано-організаційного розвитку підприємства
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внутрішнього середовища. Воно формується в межах загальної 
системи керовано-організаційного розвитку, але особливістю 
є акцентування уваги на засобах оцінки, аналізу і контролю, 
визначення завдань, розроблення та реалізація управлінських 
рішень, які стосуються основних параметрів розвитку підпри-
ємства. 

Таким чином, на основі наведеної інформації можна уза-
гальнити систему управління ресурсним потенціалом керова-

но-організаційного розвитку підприємства з урахуванням базо-
вих підходів до ринкового господарювання.

Методичний інструментарій управління ресурсним потен-
ціалом керовано-організаційного розвитку підприємства пред-
ставлено на рис. 4.

Висновки. Таким чином, ефективність управління ресурс-
ним потенціалом керовано-організаційного розвитку на підпри-
ємствах України загалом зумовлена об’єктивною необхідністю 
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Рис. 4. Методичний інструментарій управління ресурсним потенціалом  
керовано-організаційного розвитку підприємства
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підтримки менеджменту в процесі прийняття управлінських 
рішень. Слід зауважити, що процес інтенсифікації управління 
ресурсним потенціалом керовано-організаційного розвитку є 
складним і тривалим, але він допоможе вирішити низку питань, 
пов’язаних з оптимізацією управлінських процесів на вітчиз-
няних підприємствах. Шляхом узагальнення та систематизації 
всіх аспектів управління ресурсним потенціалом керовано- 
організаційного розвитку підприємства розроблено методич-
ний інструментарій, який дає можливість забезпечити при-
йняття управлінських рішень, що будуть спрямовані на швидке 
і правильне орієнтування підприємства в системі.
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ский инструментарий управления ресурсным потен-
циалом управляемо-организационного развития пред-
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕКЛАМИ ЯК БАЗОВОГО 
ІНСТРУМЕНТУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

Анотація. У статті окреслено сутність поняття ре-
клами як базового інструменту маркетингових кому-
нікацій, досліджено її характерні риси, сформовано 
уявлення про стан та перспективи розвитку сучасної 
реклами в Україні та світі.

Ключові слова: реклама, рекламний бюджет, 
онлайн-реклама, зовнішня реклама, мобільна реклама, 
медіаринок, інноваційні рекламні технології, інтегрова-
ні маркетингові комунікації.

Постановка проблеми. Розвиток масового виробництва та 
посилення конкуренції сприяло формуванню засобів та інстру-
ментів комунікацій, які допомогли б розповсюдити інформацію 
про вироблену продукцію. Без сумніву, реклама залишається 
одним із найефективніших засобів маркетингових комунікацій 
і донині. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існує безліч визна-
чень, які трактують сутність поняття «реклама» та розкривають 
її особливості, що відрізняють її від інших інструментів марке-
тингових комунікацій. Сутність та еволюцію розвитку реклами 
розглянуто в працях багатьох відомих зарубіжних та вітчизня-
них науковців, таких як Ф. Котлер, К. Келлер, Ж-Ж. Ламбен, 
Дж. Бернет та С. Моріарті, О.В. Суркова, О.В. Данайканич, 
Т.І. Лук’янець, А. Ляшенко, Г.Г. Почепцов та ін. Однак тенденції 
та особливості розвитку реклами як потужного засобу маркетин-
гових комунікацій та найефективніші методи її використання 
досліджувалися фрагментарно. Сучасний світ постійно видозмі-
нюється, розвиваються й технології, комунікації, виникають нові 
форми реклами, які потребують подальшого аналізу.

Мета статті полягає у дослідженні поняття реклами та 
притаманних їй характерних рис, тенденцій розвитку як тради-
ційних, так і сучасних форм реклами в Україні та світі, визна-
ченні перспективних напрямів розвитку реклами.

Виклад основного матеріалу дослідження. Реклама є 
поняттям різностороннім, тому існує велика кількість його 
трактувань. Загалом можна зазначити, що реклама характери-
зує процес передачі інформаційного повідомлення, яке має на 
меті викликати потребу в поінформованому продукті. 

Ж-Ж. Ламбен розглядає рекламу як засіб комунікації, який 
дає змогу фірмі передати повідомлення потенційним покупцям, 
прямий контакт з якими не налагоджений. Використовуючи 
рекламу, фірма створює імідж марки та формує капітал – відо-
мості у кінцевих споживачів, намагаючись досягти співпраці з 
боку продавця [1]. Науковець акцентує увагу на особливостях 
рекламного повідомлення, її значення для споживача.

Е.В. Суркова акцентує увагу на тому, що реклама багатосто-
роння, тому надати універсальну її характеристику як одного з 
інструментів просування-мікс неможливо [2]. Автор зазначає, 
що реклама є ефективним інструментом, що орієнтується на 
багатьох покупців, які проживають у різних місцях, та порів-

няно невеликою кількістю засобів у розрахунку на одне пові-
домлення. Однак різні рекламні повідомлення можуть мати 
різні рекламні бюджети. 

Дж. Бернет та С. Моріарті доповнюють поняття реклами, 
акцентуючи увагу на суб’єкті та засобах передачі інформації, 
тобто зазначають, що «…це будь-яка оплачувана форма неосо-
бистого представлення та просування ідей, товарів або послуг 
певним рекламодавцем серед цільової аудиторії, здійснювана 
переважно через засоби масової інформації» [3]. 

Згідно із визначенням, яке вказано у словнику Американ-
ської асоціації маркетингу, реклама – це розміщені оголошення 
та переконуючі повідомлення, оплачувані в певний час у будь-
яких засобах масової інформації комерційними фірмами, неко-
мерційними організаціями, державними установами та осо-
бами, які прагнуть повідомити і/або переконати осіб певного 
цільового ринку або аудиторію про їх продукти, послуги, орга-
нізації або ідеї [4].

Ф. Котлер та К. Келлер розглядають рекламу як будь-яку 
оплачувану форму неособистого представлення і просування 
ідей, товарів або послуг, ідентифікованим спонсором через 
друковані ЗМІ (газети та журнали), радіо та телебачення, мере-
жеві носії (телефон, кабель, супутник, безпровідний зв'язок), 
електронні ЗМІ (аудіострічка, відеозапис, відеодиск, CD-ROM, 
Web-сторінка), і дисплейні матеріали (рекламні щити, знаки, 
плакати) [5]. Дослідники доповнюють поняття, уточнюючи 
місце розміщення рекламних повідомлень.

О.В. Данайканич розглядає рекламу як діалог між продав-
цем та споживачем, де продавець виражає свої наміри через 
рекламні засоби, а споживач – зацікавленість у даному товарі. 
Якщо покупець не виявив інтерес, то мета рекламодавця не 
досягнута [6]. У цьому трактуванні робиться акцент на меті 
реклами, її завданні.

Т.І. Лук’янець зазначає, що сучасна реклама презентує 
товар із позиції покупця, тобто розглядає товар нібито його 
очима. Вона сприяє переборенню бар’єра обережності, коли 
створює у свідомості суб’єкта, який приймає рішення про 
купівлю, образ товару, що приваблює, збуджує позитивні емо-
ції, добре запам’ятовується [7].

Таким чином, проаналізувавши поняття реклами, можна 
визначити її загальні характерні риси, які зображено на рис. 1. 

Із розвитком технологій у різних сферах економіки та 
виробництва реклама почала набувати сучасних рис, тобто 
виконувати не тільки інформаційну функцію, але й формувати 
потребу в продукті. У сучасному інформаційному суспіль-
стві важливим фактором впливу є імідж, бренд. Компанія, яка 
прагне зайняти провідне місце на ринку, не може обійтися без 
рекламних засобів. Реклама впливає на популярність продукту, 
його пізнаваність та визнання. Вона здатна формувати потреби 
і цінності населення, що також має певний вплив і на процес 
сприйняття рекламованого продукту. 
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Рис. 1. Основні характеристики реклами 
Джерело: згруповано автором на основі [1–5]
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Нині залишається невирішеним питання щодо визначення 
єдиного підходу до оцінки ефективності рекламних повідо-
млень, яке потребує подальших досліджень. 

Дослідженню ефективності рекламних повідомлень приді-
лена увага в наукових роботах багатьох відомих дослідників. 
Для визначення ефективності реклами використовують поняття 
економічної та комунікативної ефективності. Економічна ефек-
тивність реклами визначає економічний результат, який під-
приємство отримує за певний проміжок часу. Комунікативна 
ефективність реклами спрямована на оцінку поінформованості 
аудиторії споживачів. 

У. Уелс, Дж. Бернет та С. Моріарті зазначають, що для 
оцінки комунікаційної ефективності реклами як ступеня психо-
логічного впливу реклами на людину необхідно використову-
вати маркетингові дослідження, спостереження, експерименти 
та опитування [8]. 

М.М. Димшиць [9] уважає, що на ефективність рекламних 
звернень впливають такі критерії: рівень підвищення очіку-
вання товару, рівень ідентифікації, рівень естетичних характе-
ристик повідомлень. 

Для виявлення торговельної ефективності реклами Ф. Кот-
лер [5] пропонує порівняти обсяг продажу з її витратами за 
минулий період. 

Також використовуються методи маркетингових дослі-
джень, спостереження, оцінка експертів. Найбільш розповсю-
дженим методом оцінки можна вважати економічну ефектив-
ність реклами, яка враховує обсяг продажу товарів.

Оцінка ефективності рекламних повідомлень дає змогу 
зробити висновки щодо доцільності їх використання. 

Сучасні компанії використовують як традиційні форми 
реклами (рекламу в газетах, на радіо, телебаченні, зовнішню 
рекламу) так і нові, інтерактивні, з використанням Інтернету та 
мобільного зв’язку (digital display media, mobile media, ambient 
media), які стають усе більш популярні у багатьох країнах світу. 

Аналізуючи вплив реклами на дохід європейських країн, 
можна сказати, що французьке телебачення є прибутковою 
формою реклами та за показниками 2015 р. на телерекламі 
заробило 4,3 млрд. доларів. Лідером рекламних зборів у Німеч-
чині стала друкарська преса, її доход – 10,2 млрд. доларів. 
Доля Інтернету в рекламних бюджетах росте в усьому світі. За 
прогнозами ZenithOptimedia, у 2017 р. у Франції вона обійде 
телебачення, що вже сталося в 2013 р. у Німеччині і багатьох 
інших країнах Західної Європи. У середньому частки ринку 
там виглядають так: 32 % – Інтернет; 28 % – телебачення [10].

За прогнозами дослідницької компанії ZenithOptimedia, 
світові витрати на рекламу в 2016 р. зростуть на 4,4% і стано-
витимуть 539 млрд. доларів. Компанія прогнозує зростання 
витрат на 4,5% у 2017 р. і на 4,6% – у 2018 р. До 2018 р., як 
уважають аналітики, глобальні витрати на рекламу становити-
муть 589 млрд. доларів. Так, телевізійна реклама у США може 

зрости на 1% після падіння її обсягів на 
5% у минулому році переважно завдяки 
витратам на рекламу фармацевтичних і 
споживчих товарів. Окрім того, прогно-
зується зростання реклами в соціальних 
медіа. Ринок реклами Великобританії, на 
думку аналітиків, також продемонструє 
зростання, незважаючи на фактор Brexit. 
Цей чинник може негативно вплинути 
на ринок і сповільнити його зростання 
в більш довгостроковій перспективі. На 

думку аналітиків компанії, витрати на мобільну рекламу і далі 
будуть впевнено перевищувати витрати на десктопну. До 2018 р. 
експерти очікують, що на мобільну рекламу припадатиме 60% 
витрат усій онлайн-реклами. У цілому ж десктопна реклама буде 
скорочуватися в подальшому – на 0,8% у поточному році, на 
2,9% – до 2017 р. і на 7,4% – у 2018 р. Усього з 2015 по 2018 р. 
витрати на десктопну рекламу скоротяться більш ніж на 10 млрд. 
доларів. Для порівняння: витрати на мобільну рекламу зростуть 
на 81 млрд. доларів за той же період [11].

Проаналізувавши статистичні дані досліджень європей-
ського підрозділу компанії IAB, можна прослідкувати зміну 
обсягу витрат на рекламу в Європі за категоріями в 2012–
2015 рр. (рис. 2).
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Рис. 2. Обсяги витрат реклами в Європі
Джерело: згруповано автором на основі [12; 13]

Швидкий темп розвитку цифрових технологій вплинув і 
на можливості використання сучасних маркетингових кому-
нікацій, у сфері реклами зокрема. Неможливо не відмітити 
стрімке збільшення кількості однієї з найбільш перспектив-
них форм реклами – digital-реклами. Тривалий час у загаль-
ній структурі витрат найбільшу частку займала телевізійна 
реклама, але в 2015 р. digital-реклама (online-реклама) вперше 
випередила телевізійну, а за прогнозами аналітиків, бюджети 
компаній будуть і надалі збільшуватись у цій сфері. Така 
форма реклами є зручною для користувачів сучасних техно-
логій. Яскраві та креативні банери, 3D-проекції, промо-сайти, 
вірусні відеоролики та мобільні додатки набувають усе біль-
шої популярності у багатьох світових брендів (Adidas, LG, 
Audi, Nissan та багато інших), які є лідерами продажу в бага-
тьох країнах світу.

У європейських країнах спостерігається тенденція збіль-
шення впливу digital-реклами порівняно з телевізійною. 
У 2015 р. європейські країни витратили 36,4 млрд. євро на 
digital-рекламу, а бюджет телевізійної реклами становив 
33,3 млрд. євро. Про це свідчать результати дослідження євро-
пейського підрозділу компанії IAB [14].
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Згідно з показниками проведеного дослідження [12], у 
2014 р. найбільші витрати на онлайн-рекламу мали Німеччина, 
Велика Британія, Італія, Франція, Нідерланди, Росія, Іспанія, 
Швеція, Данія і Швейцарія. 

Дослідники рекомендують акцентувати увагу на відеоре-
кламі з використанням мобільних пристроїв, оскільки спосте-
рігається інтеграція телевізійної та digital-реклами.

У США збільшується частка витрат на мобільну рекламу. 
У 2014 р. рекламодавці витратили на 8,04 млрд. доларів більше, 
ніж у попередньому році, на планшети і смартфони, що займає 
майже 10% усіх витрат. За прогнозами дослідників eMarketer 
[15], у США також спостерігається тенденція зменшення 
впливу телевізійної реклами та збільшення частки digital- 
реклами (табл. 1).

Дослідники проекту EMarketer прогнозують, що до 2018 р. 
частка мобільної реклами у США становитиме більше ніж 
70% витрат цифрових повідомлень. Лідируючі Інтернет-ком-
панії ЗМІ на чолі із всесвітньо відомими Google та Facebook у 
2016 р. матимуть частку у ЗМІ до 15% [15]. 

Значну частку витрат на засоби просування в Україні мають 
рекламні повідомлення. Комп’ютери та мобільні телефони 
займають усе більше часу суспільного життя. Телебачення 
хоч і залишається його невід’ємною частиною, але технічний 
прогрес і далі буде впливати на індивідуалізацію, інтеграцію 
сучасних цифрових технологій. Хоча темп розвитку інновацій-
них рекламних технологій трохи відстає від темпу розвитку в 
країнах Європи та Америки, але спостерігається поява сучас-
них методів розповсюдження повідомлень, відбувається попу-
ляризація Інтернет-технологій.

Видання Watcher повідомляє, що всі експерти Всеукраїн-
ської рекламної коаліції були одностайні в такому твердженні: 
за підсумками І півріччя 2016 р. можна впевнено констатувати, 

що рекламний ринок зростає помітно швидше, ніж можна було 
припустити в кінці попереднього року. Поліпшення динаміки 
демонструють усі медіа за винятком преси. Цього року екс-
перти очікують, що ринок Інтернет-реклами зросте на 21%, до 
2,8 млрд. грн. [16].

Загальний обсяг медіаринку в Україні показано в табл. 2.
За прогнозами експертів, обсяг рекламних повідомлень 

збільшується, й очікується їх подальше зростання. Особливо 
швидко розвиваються телевізійна реклама та реклама в кіноте-
атрах. Неможливо не відзначити збільшення обсягу Інтернет- 
реклами. Така тенденція має позитивний вплив на подальше 
формування медіаринку. 

Крім традиційних форм реклами, в Україні використовують 
також і інноваційні рекламні технології, переймаючи досвід 
багатьох успішних зарубіжних компаній.

Розглядаючи інноваційні методи в рекламі, слід виділити 
технології Indoor TV у місцях продажу, який характеризується 
візуальним представленням звукової та відеоінформації на плаз-
мових екранах, що знаходяться в найбільш відвідуваних місцях.

Приклади використання таких технологій можна побачити 
в мережі гіпермаркетів «Епіцентр К». У 22 торговельних цен-
трах установлено в середньому по 19 дисплеїв. Ця унікальна 
масштабна система Digital Signage ураховує специфіку буді-
вельно-господарського рітейлу та поведінку покупця в точці 
продажу і має на меті максимально ефективно інформувати 
цільову аудиторію про товари та послуги певного бренду. 
«Епіцентр медіасервіс» складається з чотирьох медіа-систем: 
Info-панель, E-poster, TV та Radio. Кожний складник проекту 
має свої місце розташування, формат та специфіку контенту, 
зважаючи на її призначення [18].

Інноваційні рекламні технології використано і в мережі 
магазинів «АТБ» шляхом розміщення рекламних матеріалів 

Таблиця 1
Загальні витрати на рекламу в США та прогнозні показники в період 2012–2018 рр.

Види реклами Роки, %
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Телевізійна реклама 39,1 38,8 38,1 37,3 36,9 36,2 35,7
Digital-реклама 22,3 25,2 28,2 30,9 33,2 35,3 37,3
- мобільна реклама 2,6 5,7 9,8 14,0 18,7 22,6 26,4
Друкована реклама 20,7 19,0 17,7 16,5 15,5 14,7 14,0
- газети 11,5 10,2 9,3 8,6 8,0 7,5 7,1
- журнали 9,2 8,8 8,4 7,9 7,5 7,2 6,9
Радіо 9,3 8,9 8,6 8,2 7,8 7,5 7,1
ООН (зовнішня реклама) 4,0 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6
Реклама у довідникових виданнях 4,5 4,0 3,5 3,1 2,8 2,5 2,3

Таблиця 2
Обсяг рекламного медіаринку України та прогнозне значення за період 2015–2016 рр. 

Види реклами Роки, млн. грн. Процент зміни
2015 2016 Прогноз на 2017 2016/2015, % 2017/2016, %

Телевізійна реклама 4164 5676 7414 36 31
Преса 1320 1130 1320 n/a 17
Радіо 304 400 480 31 20
Out-of-Home Media (зовнішня реклама) 953 1240 1595 30 29
Реклама в кінотеатрах 24 35 53 46 50
Інтернет-реклама 2355 3140 4010 33 28
Всього 9120 11621 14872 27 28

Джерело: [17]



64

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

на SIM-моніторах. SIM- монітори встановлені в 500 магазинах 
«АТБ». Відеоформат демонстрованих рекламних матеріалів 
і розташування в місці продажу повсякденних товарів дають 
змогу SIM-монітору поєднувати в собі переваги як BTL-, так і 
ATL-інструменту та відтворювати будь-які формати реклами: 
відеоролики, анімацію, слайд-шоу, банери [19].

Останнім часом усе більшої уваги набуває підхід, заснова-
ний на поєднанні кількох маркетингових комунікацій в єдину 
найбільш оптимальну та ефективну цілісну систему для досяг-
нення найбільшої ефективності. С.Я. Касян наголошує, що для 
вибору ефективних каналів маркетингових комунікацій варто 
створювати комбінації засобів реклами та шляхом порівняння 
реакцій покупців вибирати найбільш оптимальне їх поєднання. 
[20]. Дане твердження доводить необхідність використання 
інтегрованих маркетингових комунікацій (ІМК), основним 
елементом яких може виступати реклама. Сучасні рекламні 
повідомлення трансформуються та набувають більшої ефек-
тивності в поєднанні з іншими маркетинговими комунікаціями. 
Поєднання реклами та методів стимулювання збуту, прямого 
маркетингу та паблік рілейшнз дає змогу об’єднати та поси-
лити переваги кожного маркетингового інструменту та збіль-
шити конкурентні переваги продукту. 

Підхід інтегрованих маркетингових комунікацій для 
вітчизняних підприємств лише набуває розвитку, тому потре-
бує подальших досліджень.

Прикладом успішного використання інтегрованого підходу 
маркетингових комунікацій можна назвати успіх Інтернет-ма-
газину Rozetka, який є лідером на ринку побутової та електро-
нної техніки та становить 44,3% частки онлайн-продажів [21]. 
Компанія активно використовує рекламні телевізійні повідом-
лення, є спонсором багатьох суспільних подій, виставок, спор-
тивних змагань. Також компанія використовує рекламу в Інтер-
неті. Маючи велику базу клієнтів, компанія використала їх для 
дослідження їх поведінки. Поєднавши заходи мерчандайзингу, 
рекомендації продукції та e-mail, компанія збільшила прибуток 
із користувача на 18% та середнього чеку – на 8,9%. За під-
тримки аналітиків із OWOX компанія впровадила рекомен-
даційну систему із функціоналу супровідних товарів Google 
Analytics. Ці дані використовуються для персоналізованих роз-
силок споживачам [22].

Таким чином, можна сформувати рекомендації для підви-
щення ефективності використання рекламних повідомлень під-
приємства:

- постійно вивчати запити та потреби споживачів;
- адаптувати форми реклами до нових сучасних вимог;
- застосовувати сучасні комунікаційні технології в 

мережі Інтернет; 
- проводити дослідження контенту та принципів його 

споживання, враховуючи переваги використання реклами в 
Інтернеті;

- використовувати підхід інтегрованих маркетингових 
комунікацій, що дає змогу збільшити конкурентоспроможність 
підприємства та посилити лояльність покупців.

Висновки. Незважаючи на велику кількість трактувань 
поняття «реклама», усі вони виділяють характерні риси, які 
відрізняють її від усіх інших маркетингових комунікацій. Вона 
характеризує процес передачі інформаційного повідомлення, 
яке має на меті викликати потребу у поінформованому про-
дукті. Тенденції розвитку медійного ринку в Європі та США 
свідчать, що цифрова реклама і надалі буде випереджати за 
витратами рекламу телевізійного формату, значну частку якої 

матиме мобільна реклама. Аналіз світового досвіду викори-
стання сучасних рекламних інструментів дасть змогу вітчиз-
няним компаніям посилити конкурентоспроможність на ринку, 
зміцнити імідж та привернути увагу нових споживачів. 
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Водяник М.А. Современные тенденции развития 
рекламы как базового инструмента маркетинговых 
коммуникаций

Аннотация. В статье очерчена сущность понятия 
рекламы как базового инструмента маркетинговых ком-
муникаций, исследованы ее характерные черты, сфор-
мировано представление о состоянии и перспективах 
развития современной рекламы в Украине и мире.

Ключевые слова: реклама, рекламный бюджет, 
онлайн-реклама, внешняя реклама, мобильная рекла-
ма, медиарынок, инновационные рекламные технологи, 
интегрированные маркетинговые коммуникации.

Vodianyk M.O. Current trends of development of 
advertising as basic instrument of marketing commu-
nications

Summary. In the article, the essence of a concept of 
advertising as a basic instrument of marketing communica-
tions is outlined, its characteristic features are researched, 
and idea of its condition and prospects of development of 
modern advertising in Ukraine and the world are created. 

Keywords: advertising, advertising budget, online ad-
vertising, Out-of-Home media, mobile advertising, media 
market, innovative advertising technologies, integrated 
marketing communications.
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СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ  
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ 

Анотація. У статті досліджено і проаналізовано 
стан та тенденції розвитку інвестиційної сфери в Укра-
їні. Розглянуто напрями підвищення інвестиційної ак-
тивності в Україні, оцінку інвестиційного клімату та 
шляхи поліпшення інвестиційного середовища. Виділе-
но ключові проблеми інвестування економіки України 
за останні чотири роки.

Ключові слова: інвестування, портфельні інвести-
ції, прямі інвестиції, інвестиційний клімат, ділова ак-
тивність, потенціал національної економіки.

Постановка проблеми. Дослідження проблем інвес-
тування завжди знаходилося у центрі уваги економічної 
науки. Це зумовлено тим, що інвестиції зачіпають найглибші 
основи господарської діяльності, визначаючи процес еконо-
мічного зростання у цілому. У сучасному динамічному світі 
інвестиції відіграють важливу роль. Їм можна відвести роль 
ядра економіки, рушійної сили національного виробни-
цтва. Проте внутрішніх ресурсів України для забезпечення 
фінансами національного господарства в належному обсязі 
не вистачає. У такій ситуації гостро постає питання залу-
чення інвестицій з інших джерел, у тому числі закордонних. 
Економіка України має значний ресурсний потенціал, в який 
чимало інвесторів можуть і хочуть вкладати свої кошти. 
Нестабільність, суперечливість та непрозорість законодав-
ства не дають змоги повністю використати наявний інвести-
ційний потенціал.

В Україні інвестиції є одним із найважливіших засобів 
забезпечення виходу країни з кризи, досягнення реальних 
структурних зрушень в економіці, технологічного переозбро-
єння, підвищення якісних показників господарської діяльно-
сті на мікро- та макрорівнях, оновлення застарілих основних 
виробничих фондів, тому вирішення питань ефективного залу-
чення та використання іноземних інвестицій в Україні є одним 
із найбільш актуальних завдань економічної науки [3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемати-
кою створення привабливого інвестиційного середовища для 
залучення іноземних інвестицій, реалізації інвестиційного 
потенціалу займаються такі вчені: Т.С. Задніпрянна, Г.І. Євту-
шенко, Т.А. Лівківський, M.I. Карлін, Н. Вільгурська, В. Буд-
кін, О. Вовченко, О. Гаврилюк, О. Іваноньків, В. Єременко, 
І. Лукінова, І. Крупяк, А. Колосов, О. Мозговий, С. Мочерний, 
Н. Новицький та ін.

Мета статті полягає в оцінці інвестиційного клімату в 
Україні та шляхів поліпшення інвестиційного середовища, а 
також висвітленні необхідності активізації інвестиційної діяль-

ності в умовах сучасної економіки. Виходячи з мети, необхідно 
вирішити низку завдань, зокрема: 

- дослідити сутність іноземного інвестування;
- довести необхідність здійснення іноземного інвестування 

в економіку України;
- узагальнити проблеми, з якими зіштовхуються іноземні 

інвестори;
- запропонувати шляхи покращення інвестиційного клімату 

в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. На нашу думку, 

доцільно почати дослідження з визначення поняття «інвести-
цій». Термін «інвестиції» походить від лат. investire – одягати, 
оточувати й означає сукупність усіх видів майнових та інтелек-
туальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємництва 
та інші види діяльності, у результаті якої створюється прибуток 
(дохід) або досягається відповідний соціальний ефект [2]. 

Можна визначити, що «режим іноземного інвестування 
України» – це сукупність економічних, соціальних, політичних 
та правових чинників, які забезпечують здійснення іноземними 
інвесторами інвестицій в економіку країни, гарантують забез-
печення податкової політики, отримання прибутку, прозорість 
правовідносин на ринку фінансових послуг, а також безпосе-
редній захист інвестицій державою через компетентні органи 
влади, а також у судовому порядку [5].

Іноземні інвестиції сприяють економічному зростанню 
приймаючої економіки, її інтеграції у світове господарство на 
основі перенесення виробничих потужностей, передачі тех-
нологій, капіталу, управлінського досвіду, навичок, інновацій. 
Згідно із Законом України «Про інвестиційну діяльність», 
інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних ціннос-
тей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів 
діяльності, внаслідок якої створюється прибуток або досяга-
ється соціальний ефект [4].

Існує декілька класифікаційних ознак інвестицій, зокрема 
щодо:

• об’єкту інвестування;
• характеру участі в інвестуванні;
• періоду інвестування;
• форм власності інвестора;
• регіонального характеру інвестицій;
• ступеня ризику [5].
Ключову роль у процесі акумулювання коштів та їх відтво-

рення відіграють саме іноземні інвестиції. Цьому сприяє нерів-
номірність розвитку економік, політичне становище в країні, 
географічне розташування, зони скупчення продуктивних сил, 
розвиток інфраструктури, історичні передумови, диференці-
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ація прибутковості різних галузей у різних частинах світу та 
неоднорідний поділ праці.

Динаміку прямих іноземних інвестицій в економіку Укра-
їни за 2002–2016 рр. наведено на рис. 1 [2].

 
 

ПІІ в Україну ПІІ з України 

Рис. 1. Динаміка прямих іноземних інвестицій  
в економіку України за 2002–2016 рр., млн. дол. США [7] 

Незважаючи на економічну і політичну нестабільність у 
світі, обсяги прямих іноземних інвестицій продовжують рости. 
За даними звіту FDI Markets, The Financial Times, у 2015 р. 
іноземні інвестиції в усьому світі досягли посткризового мак-
симуму, збільшившись на 9%, до 713 млрд. дол. Флагманом у 
сфері ПІІ є енергетика. Цьому сприяє зниження цін на енерге-
тичні носії і ресурси [2].

На рисунку 1 ми бачимо, що піком залучення інвестицій 
був 2013 р., 2012 р. був роком проведення футбольної першо-
сті. Знайшлося чимало охочих вкласти свої кошти у розвиток 
інфраструктури, спортивних споруд, об’єктів готельно-ресто-
ранного бізнесу та інших об’єктів.

На обсяги вкладення коштів впливає економічна, соціальна 
та політична ситуація, що розгортається в країні. Всю сукуп-
ність факторів, що впливає на бажання інвестора вкладати свої 
власні кошти в країну, можна назвати інвестиційним кліматом.

Інвестиційний клімат – це узагальнена характеристика 
сукупності соціальних, економічних, організаційних, право-
вих, політичних, соціокультурних передумов, що зумовлює 
привабливість і доцільність інвестування в ту або іншу госпо-
дарську систему (економіку країни, регіону, корпорації).

Інвестиційний клімат можна розділити на:
• потенціал народного господарства – сукупність об’єк-

тів народного господарства, привабливі підприємства, наяв-
ність значних природних ресурсів із можливістю подальшої 
розробки, наявна інфраструктура та енергоресурси;

• українські бізнес-реалії очима іноземців – доступ до 
основних джерел інформації про стан народного господарства, 
нормативно-правова база, менталітет робочої сили, участь про-
відних світових ТНК у національній економіці.

Інвестиції формують виробничий потенціал на новій нау-
ково-технічній базі та зумовлюють конкурентні позиції на сві-
тових ринках, є основою для розвитку підприємств, окремих 
галузей та економіки Україні.

Про ресурсний потенціал економіки України можна навести 
безліч інформації. Особливо варто відзначити земельні, лiсовi 
та водні ресурси; багаті надра та ґрунти. Більше 60% сільсько-
господарських угідь представлено високоякісними родючими 
чорноземами. У бiльшостi регіонів України достатня кiлькiсть 
опадів, сонячної енергії, сприятлива температура, що дає змогу 
провадити господарську діяльність з обмеженими затратами у 
будь-яких галузях економіки [3].

Важливе значення для підвищення ефективності економіки 
має поліпшення структури капітальних вкладень.

Зростання обсягів капітальних інвестицій прискорилось у 
ІІ кварталі 2016 р. до 17,5% порівняно з відповідним періодом 
2015 р. (скорочення на 3,6% у ІІ кварталі 2015 р. та зростання 
на 0,7% у І кварталі 2016 р., зростання на 7,5% у IV кварталі 
2015 р.) (рис. 2) [2].

 
Рис. 2. Динаміка освоєних  

капітальних інвестицій та ВВП, % 

Зростання капітальних інвестицій стало наслідком пожвав-
лення інвестиційної активності суб’єктів економічної діяль-
ності в умовах збереження відносної макрофінансової ста-
більності, нарощування обсягів виробництва, продовження 
процесів реформування економіки, а також дії статистичного 
фактору. 

Визначальну роль у структурі джерел інвестування відігра-
ють власні кошти підприємств, за рахунок яких освоєно 79,0% 
капітальних інвестицій 

(1 579,1 млн. грн.). За рахунок коштів державного та міс-
цевих бюджетів освоєно 0,3% та 5,3% відповідно. Зменшився 
обсяг освоєних капітальних інвестицій за рахунок кредитів 
банків та інших позик із 6,2% за 2014 р. до 4,7% за 2015 р. [2].

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, 
як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та орга-
нізацій, за рахунок яких у січні-червні 2015 р. освоєно 69,3% 
капіталовкладень [2]. 

Частка кредитів банків та інших позик у загальних обсягах 
капіталовкладень становила 10,2% [2].

За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 3,0% 
капітальних інвестицій. Частка коштів іноземних інвесторів 
становила 4,1% усіх капіталовкладень, частка коштів насе-
лення на будівництво житла – 10,7%. Інші джерела фінансу-
вання становлять 2,7% [2].

 
Рис. 3. Капітальні інвестиції за джерелами фінансування



68

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

Отже, Україна залишається привабливою для інвестицій, 
водночас вона не знаходиться осторонь світових процесів, є 
достатньо інтегрованою у світове господарство і порушення 
макростабільності на зовнішніх ринках має свій відголос в 
Україні.

У рейтингу інвестиційної привабливості країн світу 
International Business Compass за 2015 р., опублікованому ком-
панією BDO, Україна за рік піднялася на 20 позицій [6].

Для подальшого покращення інвестиційного клімату в 
Україні актуальним на сьогодні є питання вдосконалення 
правової та організаційної бази для підвищення дієздатності 
механізмів забезпечення сприятливого інвестиційного клімату 
й формування основи збереження та підвищення конкуренто-
спроможності вітчизняної економіки. 

Низку позитивних кроків у цьому напрямі вже здійснено:
1. На сьогодні в Україні створене правове поле для інвес-

тування та розвитку державно-приватного партнерства. Зако-
нодавство України визначає гарантії діяльності для інвесторів, 
економічні та організаційні засади реалізації державно-приват-
ного партнерства. 

2. На території України до іноземних інвесторів застосо-
вується національний режим інвестиційної діяльності, тобто 
надано рівні умови діяльності з вітчизняними інвесторами. 
Іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації. 

3. Для підвищення захисту іноземних інвестицій Законом 
України від 16.03.2000 № 1547 ратифікована Вашингтонська 
конвенція 1965 р. про порядок вирішення інвестиційних спорів 
між державами та іноземними особами [5].

Вирішенню проблемних питань інвесторів покликані спри-
яти комісії зі сприяння досудовому врегулюванню спорів з 
інвесторами, які можуть створюватися органами виконавчої 
влади та органами місцевого самоврядування як тимчасові 
консультаційно-дорадчі органи для сприяння досудовому вре-
гулюванню спорів між інвестором і органом виконавчої влади 
(місцевого самоврядування), відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України «Про заходи щодо вдосконалення роботи 
органів виконавчої влади з інвесторами» від 26.11.2008 № 1024.

4. Підписано та ратифіковано Верховною Радою України 
міжурядові угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій 
з більше ніж 70 країнами світу.

Зокрема, 05.02.2015 підписано Угоду між Україною та Япо-
нією про сприяння та захист інвестицій, яку ратифіковано Зако-
ном України від 03.06.2015 № 505-VIII.

Урядом та Президентом України здійснюються кроки щодо 
створення якісно нових умов ведення бізнесу, що мають забезпе-
чити відбудову економіки України, сприятимуть її стабільному 
розвитку та активізації інвестиційної діяльності, а саме [3]: 

• відмінено 16 неефективних регуляторних обмежень; 
гармонізовано систему оренди землі; встановлено строки 
реєстрації підприємств протягом не більше двох днів; запро-
ваджено видачу документів дозвільного характеру через цен-
три надання адміністративних послуг (Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» від 12.02.2015 
№ 191-VIII);

• відмінено ліцензування 26 типів господарської діяльно-
сті; визначено винятковий перелік видів господарської діяль-
ності, що підлягають ліцензуванню; встановлено уніфікований 
порядок їх ліцензування, нагляду і контролю у сфері ліцензу-
вання (Закон України 2Про ліцензування видів господарської 
діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIIІ);

• затверджено План дій щодо дерегуляції господарської 
діяльності та спрощення регуляторної бази, що спрямова-
ний на усунення надмірного адміністративного регулювання 
господарської діяльності, створення сприятливих умов для 
ведення бізнесу (Розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 18.03.2015 № 357-р);

• скасовано неефективну сертифікацію в сільськогоспо-
дарській сфері та обов'язковий моніторинг виконання осо-
бливих умов користування надрами, що відкривали значні 
можливості для корупції (Постанова Кабінету Міністрів Укра-
їни «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності» від 
28.01.2015 № 42);

• забезпечено адаптацію українського законодавства 
до загальноєвропейського і відповідний захист міноритар-
них акціонерів (Закон України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 
07.04.2015 № 289-VIII);

• забезпечено обґрунтованість та прозорість прийняття 
рішень щодо фінансування державних інвестиційних проек-
тів, підвищення ефективності використання державних коштів 
і результативності державних інвестиційних проектів (Закон 
України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
щодо державних інвестиційних проектів» від 07.04.2015 № 
288-VIII);

• схвалено плани імплементації деяких актів законодав-
ства ЄС у сфері інтелектуальної власності (Розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 164).

Сьогодні передбачена державна підтримка реалізації інвес-
тиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, зокрема 
шляхом звільнення від оподаткування ввізним митом під час 
увезення визначеного переліку товарів, необхідних для реаліза-
ції таких проектів, та відтермінування сплати ПДВ (до 60 днів) 
щодо ввезених товарів на підставі векселя (Закон України «Про 
стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях 
економіки з метою створення нових робочих місць»).

Висновки. Україна потенційно може бути однією з провід-
них країн із залучення іноземних інвестицій. Цьому сприяє її 
величезний природно-ресурсний потенціал, вигідне економі-
ко-географічне положення, наявність кваліфікованої робочої 
сили, значний внутрішній ринок, місце у світовій геополітич-
ній політиці провідних країн світу тощо.

Економіка України для іноземців – це об’єкт світового 
господарства, в який можна і варто вкладати капітал. Іноземці 
проявляють значну зацікавленість до інвестування народного 
господарства України. Наступним логічним кроком у залученні 
інвестиційних ресурсів повинні бути рішучі кроки з боку дер-
жави, зокрема: врегулювання політичної ситуації, стабілізація 
курсу гривні до основних світових валют, зменшення згубного 
впливу корупції, «відкатів» та інших згубних корупційних 
принципів діяльності типової пострадянської республіки.

Також для України як споживача іноземних інвестицій 
варто наполегливо попрацювати над нормативно-правовою 
базою. У цій ситуації вирішальна роль належить державній 
політиці щодо іноземних інвестицій. Вона полягає у співпраці 
з іноземними інвесторами, сприянні залученню капіталу, кон-
тролі над станом ринку, регулюванні економічної, політичної 
та соціальної діяльності.
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и тенденции развития инвестиционной сферы  
Украины

Аннотация. В статье исследованы и проанализиро-
ваны состояние и тенденции развития инвестиционной 
сферы Украины. Рассмотрены направления повышения 
инвестиционной активности в Украине, оценка инве-

стиционного климата в Украине и пути улучшения ин-
вестиционной среды. Выделены ключевые проблемы 
инвестирования экономики Украины за последние че-
тыре года.

Ключевые слова: инвестирование, портфельные 
инвестиции, прямые инвестиции, инвестиционный 
климат, деловая активность, потенциал национальной 
экономики.

Voloshyna O.A., Myrhorodska A.O. Status and 
trends of development of investment sphere in Ukraine 

Summary. In this article analysed the current status 
and trends in the investment sphere in Ukraine. In the ar-
ticle, particular areas of increasing investment activity in 
Ukraine, assessment of the investment climate in Ukraine 
and ways to improve the investment environment are con-
sidered. The study highlighted the key issues of investment 
in Ukraine's economy over the past 4 years. 

Keywords: investment, portfolio investment, direct in-
vestment, investment climate, business activity, potential of 
the national economy.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ВЕНЧУРНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Анотація. У статті проаналізовано нормативно-пра-

вову базу, що регламентує організаційні та процедурні 
питання специфічних відносин, які виникають у про-
цесі інноваційної та венчурної діяльності промислових 
підприємств. Запропоновано систематизовану класифі-
кацію принципів венчурної діяльності підприємств за 
групами.

Ключові слова: венчурна діяльність, законодав-
ство, інновації, інвестиції, науково-технічний прогрес, 
інтелектуальний складник.

Постановка проблеми. Нині в Україні спостерігається 
складна ситуація й у сфері венчурної діяльності, й у сфері захи-
сту прав на інтелектуальну власність. Проблемним залишається 
і питання гармонізації українського законодавства у сфері інно-
ваційної діяльності з нормативно-правовою базою ЄС. Імпле-
ментація стимулюючих норм навіть у наявні закони в Україні 
не завжди проходить легко, оскільки існує багато сил, що нама-
гаються використати пільги для наукових та інноваційних орга-
нізацій у власних цілях [1, с. 12]. Думки науковців і практиків 
щодо стану вітчизняної венчурної діяльності одностайні, а саме:

- в Україні ще не вироблено економічної політики, спря-
мованої на світовий ринок, і політики інтеграції у міжнародну 
спільноту;

- в Україні тільки народжується повноцінна індустрія вен-
чурного капіталу [2];

- ринок венчурного капіталу в Україні на сьогодні все ще 
знаходиться у стані формування [3, с. 5].

Отже, організаційно-економічне забезпечення венчурної 
діяльності потребує вдосконалення й уваги з боку держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню 
окремих особливостей венчурної діяльності присвячено низку 
праць таких учених, як В.В. Кобринчук [1], Н.В. Краснокутська 
[2], Н.М. Іларіонова [3] та ін. Аналізу принципів венчурної діяль-
ності присвячено роботи таких науковців, як: В.Ф. Савченко і 
Д.В. Шатирко [4], А.А. Садеков [5] – у частині організації вен-
чурного фінансування; Р.Ю. Кризська [6] – у частині державного 
сприяння розвитку венчурного підприємництва; О.Ю. Новодон 
[7] – у частині інноваційного розвитку підприємств на базі прин-
ципів економіки знань; В.С. Локшин [8] – у частині урахування 
специфічних функцій, цілей і завдань різних суб’єктів венчурної 
діяльності; С.М. Ілляшенко – у частині систематизації принци-
пів інноваційної діяльності підприємства [9].

Але організаційно-економічні основи венчурної діяльності 
вітчизняних промислових підприємств залишаються, на нашу 
думку, недостатньо систематизованими і потребують ґрунтов-
ного наукового дослідження. 

Мета статті полягає у дослідженні та систематизації орга-
нізаційно-економічних основ венчурної діяльності вітчизняних 
промислових підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Держава може 
підтримувати венчурне підприємництво шляхом застосування 
традиційних підходів: надання прямих інвестицій, кредитів 
із низькими пільговими ставками; надання фінансових пільг 
суб’єктам венчурної діяльності; вдосконалення норм, що рег-
ламентують венчурну діяльність. Науковці зазначають, що пра-
вове забезпечення венчурного підприємництва та гарантії його 
здійснення практично відсутні [1; 6 та ін.].

Сучасна нормативно-правова база України (211 355 доку-
ментів станом на 13.01.2016 та 217 912 документiв станом на 
13.12.2016) налічує лише вісім документів, які містять термін 
«венчурний фонд» (і всі вони стосуються цінних паперів) [10].

Спеціалізованих нормативно-правовових документів, що 
регламентують венчурну діяльність у частині її інноваційного, 
інвестиційного, науково-технічного, інтелектуального склад-
ників у базі налічується близько 200 документів, які потребу-
ють удосконалення, оскільки мають низьку результативність 
впливу на розвиток цієї діяльності в Україні. Основні з них 
систематизовані у хронологічному порядку за підрозділами, 
які визначають загальні характеристики венчурної діяльності 
(інноваційний, інвестиційний (у т. ч. фінансовий), науково-тех-
нічний, інтелектуальний складники) і наведені узагальнено на 
рис. 1.

Надзвичайно важливим є організаційний аспект діяльності, 
але окремо його виділити не вдалося, оскільки в норматив-
но-правових документах він розпорошений. Також важливими 
є фінансові аспекти, які також виокремити не вдалося (вони 
включені до розділу «Інвестиційна діяльність»).

Така систематизація основних документів нормативно-пра-
вової бази, що регламентують венчурну діяльність у частині її 
інноваційного, інвестиційного, науково-технічного та інтелек-
туального складників, дає змогу визначити слабкі місця в базі 
та сформулювати пропозиції щодо її вдосконалення. 

Окрім того, в Україні створена нормативно-правова база, 
що регламентує організаційні та процедурні питання специфіч-
них відносин, що виникають у процесі венчурної діяльності. 

Стратегічною метою модернізації вітчизняної законодавчої 
бази є, з одного боку, її розбудова в бік гармонізації з європей-
ськими нормами і стандартами, а з іншого – створення право-
вих підстав для нової моделі взаємовідносин між наукою і сус-
пільством, бізнесом і державою, що в цілому стане базою для 
успішної венчурної діяльності.

Окрім організаційного регламентування венчурної діяльно-
сті, важливою є система економічних відносин, які врегульову-
ють різні її аспекти (фінансові, інвестиційні тощо). На мікро-
економічному рівні венчурна діяльність підпорядковується 
певним принципам організації і впровадження. Розглянемо їх. 

Принципи організації венчурного фінансування були 
закладені на початку становлення венчурного капіталу засно-
вниками цього бізнесу, а саме Т. Перкінсом, Ю. Клейнером,  
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Ф. Кофілдом, Б. Байерсом та ін. У 1950–1960-ті роки вони роз-
робили основоположні концепції організації фінансування: 
створення партнерств у вигляді венчурних фондів, збирання 
грошей у партнерів з обмеженою відповідальністю й установ-
лення правил захисту їх інтересів, застосування статусу гене-
рального партнера [5].

В.С. Локшин уважає, що для різних суб’єктів венчурної 
інвестиційної діяльності використовуються різні принципи 
(табл. 1). Такий розподіл випливає з особли-
востей венчурної діяльності та специфічних 
функцій, цілей і завдань, що повинні викону-
вати обидві сторони процесу [8, с. 7–8].

На думку В.Ф. Савченко, Д.В. Шатирко 
[4] та А.А. Садєкова [5], принципи організації 
процесу венчурного фінансування доцільно 
поділяти на чотири групи: принципи органі-
зації венчурних фондів; принципи організа-
ції відносин між венчурним капіталістом та 
інвестором; принципи організації процесу 
венчурного фінансування та принципи орга-
нізації діяльності щодо обмеження ризиків. 
Тобто ці автори приділяють увагу фінан-
суванню, організації та ризикам, з одного 
боку, та венчурним капіталістам, інвесторам, 
венчурним фондам і венчурним компаніям –  
з іншого. Отже, основні акценти розставлено 
на встановленні та підтримці вигідних для 
інвесторів відносин.

На нашу думку, принципи організації 
венчурної діяльності необхідно розглядати не 
тільки з позицій фінансування та ризиків, а й 
з позицій маркетингу (від проведення дослі-
джень до просування і реалізації), виробни-
цтва (науково-технічного рівня венчурних 
ідей), менеджменту (специфіки організацій-
ного та управлінського процесів) та іннова-
цій (усіх аспектів затребуваності результатів 
конкретного венчуру).

Інноваційна діяльність підприємства, на 
думку С.М. Ілляшенко [9, с. 44–45], повинна 
здійснюватися за такими принципами:

- адаптивності – прагнення до під-
тримання певного балансу зовнішніх і вну-
трішніх можливостей розвитку (внутрішніх 
спонукальних мотивів діяльності суб’єкта 
господарювання і зовнішніх, що генеруються 
ринковим середовищем); 
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партнерство» 
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Рис. 1. Складники венчурної діяльності, відображені в законах України

Таблиця 1
Принципи діяльності учасників венчурного процесу

Принципи венчурної діяльності інвестора Принципи венчурної діяльності підприємця
Динамізм Комплексний і системний характер управлінських рішень
Інтегрованість з об'єктом інвестування Сталість і корелятивність із загальною системою управління
Комплексний і системний характер управлінських рішень Головний принцип побудови системи управління – проектний підхід
Концентрація ресурсів і зусиль Організаційно-управлінська забезпеченість

Варіативність Орієнтація на новизну й інноваційність технології, продукту, ринку, 
управлінської технології тощо

Закінченість Споживча орієнтація
Орієнтація на нарощування потенціалу підприємства Цільова орієнтація – нарощування потенціалу підприємства 
Стратегічна орієнтація цілей, рішень і дій Самостійність та ініціативність

- динамічності – динамічне приведення у відповідність 
цілей і спонукальних мотивів (стимулів) діяльності підприємства 
(зокрема, його власників, менеджерів, фахівців, працівників); 

- самоорганізації – самостійне забезпечення умов функ-
ціонування, тобто самопідтримка обміну ресурсами (інфор-
маційними, матеріальними, фінансовими) між елементами 
виробничо-збутової системи підприємства, а також між підпри-
ємством і зовнішнім середовищем; 
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- саморегуляції – коригування системи управління 
виробничо-збутовою діяльністю підприємства відповідно до 
змін умов функціонування; 

- саморозвитку – самостійне забезпечення умов трива-
лого виживання і розвитку підприємства (відповідно до його 
місії й ухваленої мотивації діяльності).

Це класичні принципи інноваційної діяльності, які не 
потребують доповнення.

Враховуючи стрімкий розвиток НТП і прискорення еконо-
мічних процесів, уважаємо за необхідне розглянути інформа-
ційно-інтелектуальний аспект, який стає все більш важливим в 
«економіці знань». Так, О.Ю. Новодон [7] пропонує класифіка-
цію принципів інноваційного розвитку на базі економіки знань, 
яка включає три групи: принципи, що визначають необхідні 
характеристики системи (включають перелік С.М. Ілляшенко); 
принципи, що відображають особливості економіки знань; 
принципи організації дій. 

Для розуміння основних принципів формування відносин у 
венчурній діяльності необхідно представляти інтереси кожної 
сторони в спільному проекті, а саме:

• з боку підприємця:
- знаходження необхідної суми для інвестування;
- виведення нового товару на ринок або формування нового 

сегмента ринку для отримання прибутку;
- визначення мінімально необхідної кількості переданих 

інвестору прав власності, контролю діяльності для все-таки 
отримання необхідного інвестування;

- залишення за собою можливості впливати на розподіл 
одержуваного прибутку;

- залишатися головним керівником проекту і його техноло-
гічним виконавцем;

- за виходу проекту на стадію expansion або IPO мати 
достатньо прав для вибору стратегічного рішення й отримання 
відповідного доходу;

- мати можливість максимально використовувати зв'язки, 
досвід і ділові здібності інвестора;

• з боку інвестора:
- наявний вільний капітал (це переважно грошові кошти і 

нерухомість) повинен працювати на розширення свого відтво-
рення;

- розроблення стратегії розвитку венчурного бізнесу з чіт-
ким розумінням цілей, завдань, способів виконання кожного 
венчурного проекту, що забезпечується або власним, або спіль-
ним фінансуванням;

- переконаність у необхідності власного стратегічного 
управління інвестованим проектом (підприємством);

- обов'язковість із боку підприємця виконувати поради 
інвестора у сфері вирішення фінансових проблем, рекрутингу 
ключових співробітників, оцінки менеджменту;

- наявність переважного права:
• на вибір або отримання своєї частки або розміру вкла-

дених інвестицій – у разі продажу підприємства (проекту),
• на акції пропорційно наявному їх обсягу – під час 

покупки (у разі додаткового інвестування);
- розуміння того факту, що в центрі будь-якого венчурного 

проекту завжди знаходиться його інвестор;
- розуміння того, що інвестор є таким же підприємцем і 

в основі можливостей спільного бізнесу лежать особистісні 
відносини, при цьому спільність поглядів є чи не найголовні-
шою причиною розвитку цього бізнесу, незважаючи навіть на 
результати фінансового аналізу;

- готовність до такого результату, як утрата інтересу до вен-
чурного проекту з боку підприємця.

Отже, враховуючи вищевикладене стосовно основних 
аспектів венчурної діяльності, які регламентуються законо-
давством України (інноваційних, інвестиційних (у т. ч. фінан-
сових), науково-технічних та інтелектуальних), та принципів 
такої діяльності, узагальнених у роботах науковців (інновацій-
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Рис. 2. Класифікаця принципів венчурної діяльності підприємств [4; 5; 7; 9] 
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них, фінансових, організаційних, ризикових, інформаційних), 
пропонуємо систематизовану класифікацію принципів венчур-
ної діяльності підприємств (рис. 2). 

Дана систематизація дає змогу більш повно враховувати всі 
аспекти венчурної діяльності підприємств, а саме: 

- інформаційні (у т. ч. інтелектуальні); 
- інноваційні; 
- інвестиційні (у т.ч. фінансові); 
- обмеження ризиків; 
- організаційні; 
- системні.
Дослідивши організаційно-економічні передумови венчур-

ної діяльності вітчизняних промислових підприємств, відзна-
чимо коеволюційність характеру їх розвитку (тобто взаємо-
обумовленність змін окремих суб’єктів венчурної діяльності 
як складових елементів цілісної системи, що розвивається), 
оскільки механізми взаємообумовлених змін усіх суб’єктів вен-
чурного середовища є подібними, а в цілому вони становлять 
цілісну систему, яка розвивається.

Висновки. Таким чином, у статті:
- проаналізовано нормативно-правову базу, що регламен-

тує організаційні та процедурні питання специфічних відно-
син, які виникають у процесі інноваційної та венчурної діяль-
ності;

- систематизовано основні документи нормативно-пра-
вової бази, що регламентує венчурну діяльність у частині її 
інноваційного, інвестиційного, науково-технічного та інтелек-
туального складників;

- систематизовано класифікацію принципів венчурної 
діяльності підприємств, що дає змогу більш повно враховувати 
всі аспекти венчурної діяльності та може бути покладено в 
основу методології венчурної діяльності вітчизняних промис-
лових підприємств.

Результати даного дослідження можуть бути покладені в 
основу подальших досліджень венчурної діяльності вітчизня-
них промислових підприємств. 
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Аннотация. В статье проанализирована норматив-
но-правовая база, регламентирующая организационные 
и процедурные вопросы специфических отношений, 
возникающих в процессе инновационной и венчурной 
деятельности промышленных предприятий. Предло-
жена систематизированная классификация принципов 
венчурной деятельности предприятий по группам.
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Derykolenko O.M. Organizational and economic 
foundations of venture activity of domestic industrial 
enterprises

Summary. The article analyses the legal and regulato-
ry framework governing the organizational and procedural 
issues of specific relationship that occurs in the process of 
innovation and venture activities of industrial enterprises, 
offers a systematized classification of principles of a ven-
ture activity by the groups.
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ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ
Анотація. Запропоновано визначення поняття «еко-

номічної безпеки». Розглянуто теоретико-методичні 
особливості організації системи економічної безпеки 
суб’єктів господарювання. Сформовано структурно-ло-
гічну схему організації (проектування) системи еконо-
мічної безпеки суб’єктів господарювання.

Ключові слова: економічна безпека, система еко-
номічної безпеки, управління економічною безпекою, 
системний підхід, загроза, ризик, небезпека, суб’єкт, 
об’єкт.

Постановка проблеми. Господарювання в умовах 
зростання динамічності ринку, глобалізації економіки, під-
вищення активності конкурентної боротьби зумовлює необ-
хідність оперативного захисту вітчизняними суб’єктами 
господарювання своїх економічних інтересів. Система еконо-
мічної безпеки суб’єкта господарювання повинна бути одним 
із основних елементів стратегічного управління ним. Зважаючи 
на це, керівництву суб’єктів господарської діяльності необхідно 
потурбуватись про інформаційно-аналітичне, інноваційне та 
стратегічне забезпечення належного рівня їх економічної без-
пеки не лише в поточному періоді, а й у наступних. Проведення 
зваженої обґрунтованої політики в області економічної безпеки 
підприємницьких структур є надзвичайно актуальним завдан-
ням на сучасному етапі трансформації української економічної 
системи.

Економічні перетворення, що відбуваються в сучасній 
економіці України, інтеграційні процеси, зростання рівня кон-
куренції, обмеження доступності фінансових інвестиційних 
ресурсів потребують оновлення системи економічної безпеки 
суб’єктів господарювання відповідно до потреб сьогодення, що 
могла б адекватно реагувати на зовнішні та внутрішні чинники 
як під час операційної, так і в період активної інвестиційної 
діяльності, структурної проектної перебудови, інноваційних 
змін та захищала господарські структури від матеріальних, 
фінансових та інтелектуальних втрат, ефективно взаємодіяла з 
правоохоронними та контролюючими органами. 

Таким чином, проблема організації системи економічної 
безпеки суб’єкта господарювання перебуває на стадії вивчення 
та не є остаточно розв’язаною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій та визначення 
невирішених раніше частин загальної проблеми. Значний 
внесок у вивчення проблем організації системи економічної 
безпеки суб’єктів господарювання різних видів економічної 

діяльності зробили такі вчені, як І.П. Мігус, яка розробила 
методологічний підхід до оцінювання стану системи економіч-
ної безпеки акціонерних товариств [1], Т.М. Іванюта, що дослі-
джував систему економічної безпеки підприємства: процес 
формування за окремими типами, взаємозв’язок із зовнішнім 
середовищем, інформаційні канали та потоки [3], Н.В. Зачо-
сова, яка окреслила концептуальні засади формування комп-
лексної системи забезпечення фінансово-економічної безпеки 
підприємств та фінансових установ України [4], Л.В. Гни-
лицька, яка розглядала механізм обліково-аналітичного забез-
печення функціонування системи економічної безпеки суб’єк-
тів господарювання [5] та інші.

Мета та завдання статті. Метою є узагальнення та погли-
блення теоретико-методичних засад щодо організації системи 
економічної безпеки суб’єктів господарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Категорія 
економічної безпеки сучасними дослідниками однозначно не 
визначена. У вітчизняній науковій думці наразі не сформовано 
єдиного теоретико-методологічного підходу до визначення еко-
номічної безпеки, як наукового поняття, що зумовлено недо-
статнім рівнем досліджень у царині безпекознавства, прогали-
нами у методології її вивчення та забезпечення.

М.І. Камлик зокрема, трактує економічну безпеку підпри-
ємства як стан розвитку суб’єкта господарювання, що характе-
ризується стабільністю економічного та фінансового розвитку, 
ефективністю нейтралізації негативних чинників і протидії їх 
впливу на всіх стадіях його діяльності [6, с. 9]. 

Н. Капустін [7] визначає економічну безпеку підприємства 
як сукупність складників, що забезпечують незалежність, стій-
кість, здатність до прогресу в умовах впливу дестабілізуючих 
чинників.

На думку В.В. Шликова, економічна безпека підприєм-
ства – рівень захищеності життєво важливих інтересів підпри-
ємства від реальних та потенційних джерел небезпеки або еко-
номічних загроз [8, с. 138].

За результатами аналізу, під економічною безпекою розумі-
тимемо певний стан суб’єкта, що характеризується стійкістю 
до впливу численних та різноманітних внутрішніх і зовнішніх 
загроз, наслідки реалізації яких здатні призвести до ліквідації, 
зниження економічних показників, що характеризують діяль-
ність суб’єкта господарювання.

Під управлінням економічною безпекою суб’єкта господа-
рювання розуміємо систему (систему-процес та систему-об’єкт) 
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досягнення певного стану суб’єкта господарювання, що харак-
теризується стійкістю до впливу численних та різноманітних 
внутрішніх і зовнішніх загроз, наслідки реалізації яких здатні 
призвести до ліквідації, зниження економічних показників, що 
характеризують діяльність суб’єкта господарювання.

Поняття економічної безпеки суб’єкта господарювання є 
ключовою для визначення такої категорії як «система економіч-
ної безпеки суб’єктів господарювання». Система економічної 
безпеки підприємства – комплексне поняття, до складу якого 
входять суб’єкти, об’єкти та механізм реалізації безпеки на під-
приємстві. Система економічної безпеки кожного підприємства 
є індивідуальною, її повнота і дієвість залежать від чинної в 
державі законодавчої бази; від обсягу матеріально-технічних 
і фінансових ресурсів, виділених керівниками підприємств; 
від розуміння кожним з працівників важливості гарантування 
безпеки бізнесу; а також від досвіду роботи керівників служб 
безпеки підприємств [9].

І. Шульга (Мігус) трактує систему економічної безпеки (на 
прикладі акціонерного товариства) як сукупність економічних 
відносин, пов’язаних із управлінням діяльністю акціонерного 
товариства шляхом мінімізації впливу на нього внутрішніх 
і зовнішніх загроз та досягнення поставлених стратегічних 
цілей [10, с. 155].

На думку Л.Г. Шемаєвої, система економічної безпеки 
суб’єктів господарювання – це організована сукупність взаємо-
пов’язаних елементів зовнішньої та внутрішньої безпеки суб’єк-
тів господарювання, таких як спеціальні органи та служби, 
об’єкти, наукові підходи, нормативно-правова база політика, 
стратегія, концепція, принципи, функції, завдання методи та 
засоби, що спрямовані на забезпечення реалізації стратегічних 
та тактичних інтересів суб’єктів господарювання, а також захист 
цих інтересів від зовнішніх та внутрішніх загроз [11].

Н. Зачосова розглядає систему економічної безпеки (на 
прикладі компанії з управління активами інститутів спільного 
інвестування), як сукупність економічних відносин, пов’яза-
них із оптимальним управлінням операційною, інвестиційною 
та фінансовою діяльністю компанії з управління активами 
шляхом протидії впливу на фінансові результати керованих 
нею інститутів спільного інвестування внутрішніх і зовнішніх 
загроз, досягненням поставлених стратегічних цілей та забез-
печенням потенціалу подальшого розвитку [10, с. 243].

Аналіз підходів до визначення системи економічної без-
пеки суб’єктів господарювання довів відсутність системного 
підходу до конкретизації її змісту, переліку елементів, функцій 
та принципів її побудови. На прикладному рівні підрозділи, 
що займаються інтеграцією системи економічної безпеки в 
організаційну структуру суб’єкта господарської діяльності 
одержують різні назви та виконують різні функції залежно від 
покладених на них завдань та наданих повноважень й фінан-
сових, матеріальних, кадрових та інших ресурсів: служба 
безпеки, служба економічної безпеки, служба охорони, відділ  
безпеки тощо.

Вивчення понятійного апарату системи економічної без-
пеки суб’єктів господарювання передбачає розгляд наступних 
базових елементів.

Загроза, ризик, небезпека – це ключові поняття системи 
економічної безпеки суб’єктів господарювання. В економічній 
літературі існує багато визначень поняттю «загрози», проте 
майже всі вчені сходяться на думці, що загрози це [12]:

– події, зміни або дії, тобто загрозам притаманна дина-
міка;

– вони спричиняють шкоду або порушення нормального 
функціонування суб’єкта господарювання, і як наслідок є при-
чиною збитків та втрат;

– загрози виникають під дією певних чинників (зовніш-
ніх та внутрішніх), і тому потребують комплексу заходів з боку 
суб’єкта господарювання для їх нейтралізації та усунення.

В.М. Ячменьова зазначає [13, с. 313], що дослідники досить 
часто однаково тлумачать поняття «загроза» та «ризик», вважа-
ючи це хибним твердженням. На її думку, за своєю природою, 
«загроза» є наслідком неконтрольованого збігу обставин, умов 
та подій зовнішнього середовища, що сприймаються суб’єк-
тами ринкової економіки як реальність, та безвихідні обста-
вини, що при наявності резервів ресурсів необхідно усунути, 
або навчитися з ним співіснувати, якщо не можна їм запобігти. 
Розрізняють ці поняття також І.П. Мігус та С.М. Лаптев. Під 
загрозою вони розуміють певну подію, що впливає на діяль-
ність суб’єктів господарювання, а ризик визначають як резуль-
тат впливу загроз на господарську діяльність суб’єктів госпо-
дарювання [14].

Категорію «небезпека» розглядають у своїх працях 
М.Ю. Погосова [15], Є.М. Рудніченко [16], Е.А. Олейников 
[17], які розуміють її як наявну або потенційну можливість дії 
загрози, вплив якої може завдати шкоди будь-якому суб’єкту чи 
об’єкту; об’єктивно існуючу реальність, що може порушити 
стан рівноваги суб’єктів і призвести до негативних наслідків; 
усвідомлену, але не фатальну ймовірність заподіяння шкоди, 
що визначається наявністю об’єктивних або суб’єктивних фак-
торів, яким притаманні вражаючі властивості.

Отже, такі поняття як «небезпека», «загроза» та «ризик» є 
дійсно взаємопов’язаними, а їх виникнення у більшості випадків 
спричинено невизначеністю зовнішнього середовища. В нашо- 
му дослідженні під цими поняттями ми будемо розуміти:

– небезпека – це об’єктивно існуюча реальність, яка може 
порушити стан рівноваги суб’єктів і призвести до негативних 
наслідків;

– загроза – це наслідок небезпеки у вигляді об’єктивізо-
ваного чинника потенційно негативної дії;

– ризик – це об’єктивно-суб’єктивна категорія, що пов’я-
зана з певною мірою невизначеності результату внаслідок при-
йнятого рішення (дії і/або обставин).

Взаємоузгодження категорій ризик, загроза, небезпека та 
можливості визначена у праці [18], що є підґрунтям для подаль-
шого дослідження.

До загальної характеристики теорії сучасних систем еконо-
мічної безпеки входять такі поняття як: об’єкти системи еконо-
мічної безпеки та суб’єкти системи економічної безпеки. Об’єк-
тами системи забезпечення економічної безпеки виступає все 
те, на що спрямована діяльність по забезпеченню економічної 
безпеки суб’єкта господарювання, зокрема: різні види діяльності 
(комерційна, виробнича, управлінська, постачальницька та ін.); 
майно і ресурси (матеріально-технічні, фінансові, інтелектуальні 
, інформаційні та ін.); керівники, персонал, різні структурні під-
розділи, служби, співробітники, партнери, які володіють інфор-
мацією, що є комерційною таємницею, тощо.

Суб’єктами механізму забезпечення економічної безпеки 
виступають держава та її інститути (міністерства, відомства, 
податкові й митні органи, біржі, фонди і страхові кампанії), а 
також суб’єкта господарювання, установи й організації як дер-
жавного, так і приватного сектора економіки [19].

Під організацією системи економічної безпеки суб’єкта 
господарювання слід розуміти сукупність заходів органі-
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заційно-правового та організаційно-економічного харак-
теру, що передбачає визначення основних завдань, методів, 
інструментів, засобів, об’єктів і суб’єктів економічної без-
пеки, а також створення нормативного та інформаційного 
забезпечення для комплексної протидії загрозам з метою 
забезпечення стійкої реалізації економічних інтересів 
суб’єкта господарської діяльності [20, с. 207].

Організація надійної й ефективної системи еконо-
мічної безпеки суб’єктів господарювання можлива лише 
за системного підходу. Системний підхід (англ. systems 
thinking – системне мислення), як зазначає Д.М. Стеченко, 
виокремлюється в методологічний підхід, тобто є напрямом 
методології досліджень, що передбачає дослідження об’єкта 
як цілісної множини елементів в сукупності відношень і 
зв’язків між ними. Досліджуючи категорію «системний під-

хід», доцільно також навести його розгорнуте 
визначення. Р.А. Фатхутдінов у праці визна-
чає системний підхід до управління в якості 
підходу, при якому будь-яка система (об’єкт) 
розглядається як сукупність взаємопов’яза-
них елементів (компонентів), що має «вхід» 
(ресурси), «вихід» (мету), зв’язок із зовнішнім 
середовищем, зворотний зв’язок і «процес» у 
системі. У свою чергу системний підхід вико-
ристовується найчастіше з огляду на окремі 
аспекти, що є його складовими, основними 
серед яких є такі: елементний (компонент-
ний); комплексний; структурний; процесний; 
функціональний; цільовий; ресурсний; інте-
грований; комунікаційний; історичний (ретро-
спективний); діагностичний; еволюційний; 
перспективний та ін. [2, с. 61].

Використовуючи системний підхід нами 
було побудовано загальну структурно-логічну 
схему організації (проектування) системи еконо-
мічної безпеки суб’єкта господарювання.

За системного підходу організація системи 
економічної безпеки суб’єкта господарювання 
ґрунтується на основі політики у сфері без-
пеки, спрямованої на стійкий розвиток самого 
суб’єкта господарювання та задоволення інте-
ресів зацікавлених сторін (англ. stakeholders). 
При цьому організація заходів із забезпечення 
безпеки розуміється не як технічна функція, 
а як системний процес, що охоплює всю орга-
нізаційну структуру суб’єкта господарювання 
[19, c. 207].

Організація дієвої системи економічної 
безпеки суб’єктів господарювання дозволить 
вітчизняним підприємствам підвищити рівень 
рентабельності та забезпечити стійкий фінан-
совий стан та конкурентні переваги у майбут-
ньому.

Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що 
сутність економічної безпеки можна визначити 
як певний стан економічного розвитку об’єкта, 
що характеризується захищеністю його інтере-
сів від економічних та всіх інших видів загроз 
та забезпеченням сталого розвитку й ефек-
тивності діяльності суб’єкта господарювання 
при максимально ефективному використанні 

всіх наявних ресурсів. Забезпечення економічної безпеки 
суб’єкта господарювання може бути забезпечене роботою сис-
теми економічної безпеки суб’єкта господарювання що являє 
собою комплекс взаємопов’язаних, послідовних, системних 
дій спрямованих на забезпечення безпеки та сталого роз-
витку всієї системи роботи суб’єкта господарювання та ефек-
тивної реалізації стратегії його операційної, інвестиційної  
та фінансової діяльності.
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- аналіз ринкової позиції суб’єкта господарювання;
- аналіз складових системи управління суб’єкта господарювання;
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Дослідження специфіки діяльності суб’єкта господарювання

Аналіз загроз господарській діяльності суб’єкта господарювання
- аналіз (якісний та кількісний) зовнішніх загроз господарській 

діяльності суб’єкта господарювання;
- аналіз (якісний та кількісний) внутрішніх загроз господарській 

діяльності суб’єкта господарювання;
- ранжування рівня загроз господарській діяльності суб’єкта 

господарювання.

Діагностика інформації, що характеризує проблемні ситуації в 
діяльності підприємства

- збирання інформації, що характеризує проблемні ситуації в 
господарській діяльності суб’єкта господарювання;

- причинно-наслідковий аналіз проблемних ситуацій в діяльності 
підприємства;

- аналіз управлінських рішень, що приймалися з метою вирішення 
проблемної ситуації в діяльності суб’єкта господарювання.

Аудит складових системи економічної безпеки підприємства

Організація (перепроектування) системи економічної безпеки 
підприємства

- аналіз бізнес-процесів, що функціонують в рамках складових 
системи економічної безпеки суб’єкта господарювання;

- визначення відповідності складових системи економічної безпеки 
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- визначення недоліків складових системи економічної безпеки 
суб’єкта господарювання загрозам господарській діяльності.

- формулювання пропозицій щодо поліпшення функціонування 
системи економічної безпеки суб’єкта господарювання;
- моделювання новітньої системи економічної безпеки;
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- прогнозування та оцінювання ефективності функціонування 
складових системи економічної безпеки суб’єкта господарювання.

 
Рис. 1. Загальна структурно-логічна схема організації (проектування) 

системи економічної безпеки суб’єкта господарювання 
Джерело: сформовано авторами за [21, с. 44; 22, с. 64]



77

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

ємства: монографія / Є.М. Рудніченко. – Луганськ : Промдрук, 
2014. – 389 с.

17. Олейников Е.А. Основы экономической безопасности (госу-
дарство, регион, предприятие, личность) [Текст] / под ред. 
Е.А. Олейникова. – М., 1997. – 288-с.

18. Занора В.О. Ризики, загрози, небезпеки, можливості: взаємоуз-
годження категорій / В.О. Занора, І.Ю. Недотопа // Економічна без-
пека України : Тези доповідей учасників Всеукраїнської наук.-пр-
акт. конф., 22 квітня 2016 р. – Львів : ЛьвДУВС, 2016. – С. 105–108.

19. 19.-Хринюк О.С. Система забезпечення економічної безпеки під-
приємства: основні елементи [Електронний ресурс] / О.С. Хри-
нюк, М.Р. Корчовна // Ефективна економіка. – 2015. – № 3. – Ре-
жим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3927.

20. Больботенко І.В. Методичні засади організації системи еконо-
мічної безпеки суб’єктів аудиторської діяльності / І.В. Больбо-
тенко // Вчені записки університету «КРОК». Серія : Економі-
ка. – 2014. – Вип. 36. – С. 204–211.

21. Коробчинський О.Л. Методика формування системи економіч-
ної безпеки підприємства / О.Л. Коробчинський // Актуальні 
проблеми економіки. – 2009. – №. 4 (94). – С. 41–45.

22. Занора В.О. Організація системи економічної безпеки суб’єктів 
господарювання / В.О. Занора, А.В. Скляр // Перспективи управ-
лінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті еконо-
мічної безпеки: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної 
конференції, Черкаси, 25-26 березня 2016 р. – Черкаси: вид-во 
ПП Чабаненко Ю. А., 2016. – 283 с.

Скляр А.В., Занора В.А. Управление экономи-
ческой безопасностью субъектов хозяйствования: 
теоретико-методические аспекты организации  
системы

Аннотация. Предложено определение понятия 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВЛАСНИХ  
ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК (ВТМ) У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ

Анотація. У статті розглянуто сучасні стратегії ви-
користання власних торговельних марок українськими 
мережами роздрібних торгівлі, запропоновано основні 
рекомендації з розвитку ВТМ на основі європейського 
досвіду, наведені переваги використання ВТМ в еконо-
мічних кризових умовах сьогодення.

Ключові слова: власна торговельна марка, торго-
вельна роздрібна мережа, товарний ринок, комерційна 
діяльність, споживач.

Постановка проблеми. У зв’язку з поступовим зниженням 
споживчих спроможностей населення через курсові коливання, 
підвищення тарифів комунального господарства та загальне 
підвищення цін на ринку товарів та послуг, представники роз-
дрібних мереж знаходяться у постійному пошуку додаткових 
важелів впливу на споживачів. Одним зі способів залучення 
клієнтів до купівлі товарів у саме цій мережі є використання 
власних торговельних марок (ВТМ). Такий спосіб має високу 
частку продажів у Європейських мережах роздрібних торго-
вельних центрів, але в Україні цей інструмент не використо-
вується повною мірою всіма представниками товарного ринку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Роздрібну тор-
гівлю вивчають у своїх працях такі вчені як М. Леві, Б.А. Вєйтц 
[1], Гілберт Девид [2], Джонс Роб, Мерфи Ден [3], О.А. Бузу-
кова [4]; використання ВТМ та його ефективність досліджують 
Кумар Нірмалья та Стєнкамп Ян-Бенедікт [5]. Серед вітчиз-
няних практиків це питання розглядають А. Муравський [6], 
А. Деміденко [7], В. Нагорський [8; 9]. 

У сучасних умовах торговельного ринку можливі напрямки 
розвитку ВТМ в українських роздрібних мережах потребують 
додаткового дослідження.

Метою статті є огляд розвитку власних торговельних 
марок у вітчизняній практиці, стратегій, що використовують 
торговельні мережі та визначення перспективних шляхів вико-
ристання ВТМ для роздрібних мереж українського товарного 
ринку.

Викладення основного матеріалу. Відповідно до [10] 
власна торговельна марка – це бренд, яким володіє структура, 
що займається його реалізацією. Створювати їх можуть як 
окремі роздрібні рітейлери, так і кооперативи та закупівельні 
союзи мереж, регіональні об’єднання оптових та дистрибуцій-
них компаній. 

ВТМ можуть вироблятися декількома виробниками, але 
незмінність якості даних товарів контролює та гарантує тор-
говельна мережа. Найчастіше, ціни на товари ВТМ встанов-
люють нижчі, ніж на аналогічні брендові товари за рахунок 
зниження витрат на дистрибуцію, упаковку та просування. 
Будь-яка мережа торгівлі може виступити ініціатором ство-
рення ВТМ. Але як показує досвід зарубіжних мереж, це не 
завжди є доцільним і залежить від цілей компанії та її фінан-
сових можливостей.

Причиною появи ВТМ стала конкурентна боротьба між 
роздрібними мережами та відомими виробниками. Коли рітей-
лери продають відомі торговельні марки, це безпосередньо 
впливає на споживача, бо саме він оплачує бренди, у вартість 
яких закладено велику частку рекламних витрат.

А в сучасних економічних умовах українські споживачі все 
більше схильні купувати товари у період акцій, коли пропону-
ються знижки, подарункові пропозиції та розпродажі. Вітчиз-
няний споживач стає все більше чутливим до змін у цінах.

74% українців вважає, що економічна криза буде продов-
жуватися більше року. За результатами глобальних досліджень 
всесвітньо відомої дослідної компанії Nielsen «Індекс спожи-
вчої довіри», Україна займає друге місто в ТОП-10 країн, де 
спостерігається найбільш низький рейтинг споживчої довіри з 
результатом у 52 бали. В країнах-сусідах цей показник складає 
66 (12 місце) в Росії та 87 (37 місце) у Польщі.

Щоб зекономити, люди купують лише необхідне (40%), 
активно шукають продукти зі знижками (37%), 13% респон-
дентів підтверджують, що стали купувати більш дешеві марки. 
Це стає основним поштовхом для розвитку ВТМ роздрібних 
мереж [11].

У першому кварталі 2016 року частка продажів продуктових 
категорій у штуках через промо-акції досягла майже третини. 
За даними дослідної компанії Nielsen, у січні-березні 2016 року 
в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року частка продажів 
продуктових категорій через промо-акції збільшилась на 10% і 
досягла 27% [9].

Більш за все під час промо-акції користується попитом сла-
боалкогольні напої, рослинна олія, дитяче харчування та шоко-
лад, а серед непродовольчих товарів – зубні пасти, засоби для 
догляду за обличчям, дитячі підгузки та шампуні для волосся. 

Але після проведення цінових акцій торговельним мере-
жам зазвичай важко повернути споживача до сприйняття «зви-
чайних» цін та утримувати при цьому необхідний рівень при-
бутку від комерційної діяльності. Саме ВТМ можуть частково 
вирішити питання необхідності постійних пропозицій цінових 
акцій на товари відомих виробників.

Вперше ВТМ з’явились у 1860-х роках на полицях британ-
ських торговельних мереж. У пошуках способів зниження вар-
тості товарів роздрібні мережі дійшли висновку, що споживачу 
немає сенсу переплачувати за відомий бренд. Роздрібні мережі 
почали самостійно заказувати у виробників виготовлення пев-
них категорій продуктів та виводити їх на ринок під власними 
марками.

Продукція ВТМ користувалась попитом та стала популяр-
ною по всій Європі. Однією з причин її вдалого просування 
було позиціонування товарів ВТМ як товару, якість якого кон-
тролюється мережею.

Першими, хто став використовувати ВТМ на вітчизняному 
ринку була торговельна мережа «Наш край». У 2002 році вони 
запропонували своїм споживачам деякі бакалійні продукти під 



79

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

назвою «Наш край», а їх вартість була значно нижчі, ніж у відо-
мих брендів. 

У 2004 році товари під власною маркою почали з’являтися 
у мережі дистаунтера «АТБ-Маркет», у 2005 році у одеської 
мережі «Таврія-В», а з 2007 року ВТМ почали з’являтися у 
«Сільпо», «Фора», «Фуршет», «Велика кишеня», «Караван».

У 2008 році, з початком фінансової кризи, в українських 
рітейлерів була змога перевірити, чи спрацює твердження про 
те, що споживачі починають економити і ВТМ стає антикризо-
вим інструментом, що дозволяє зберігати рівень прибутку. Але 
українські споживачі виявили високу залежність від брендів. 
За даними Nielsen, лише 4% киян погодились перейти до влас-
них марок з метою економії у 2008 році, у той час як у країнах 
Європи цей відсоток складає 50-60% [12].

Але з часом ця ситуація змінювалась. У мережах почали 
активно використовувати інструменти стимулювання збуту 
ВТМ, такі як викладка товару на «золотих полицях» та ефек-
тивні комунікації в торговельних залах. І поступово споживачі 
почали проявляти довіру до товарів ВТМ.

Мережа «АТБ маркетів» була лідером у впровадженні ВТМ, 
оскільки використала вдалу стратегію їх запуску. Вони ство-
рили свій бренд для кожної групи товарів, що виглядало на 
полицях магазинів барвисто, а компанія мінімізувала ризики 
від неякісної продукції – якщо за будь-яких причин споживач 
не вподобав товар, негативне ставлення було до окремої марки, 
а не до мережі в цілому. 

З 2015 року «АТБ» змінює свою стратегію від мультипо-
літики до позиціонування лише за двома напрямками – «Своя 
лінія» та «Вигода щодня». Кожна з марок відповідає певному 
ціновому сегменту. Таке скорочення пов’язане з запуском влас-
ної лабораторії, що дозволить пропонувати споживачам лише 
перевірену якість власної продукції. Четверта частина придба-
ної продукції мережі «АТБ» є товарами власних марок.

Подібної стратегії дотримується «Ашан», що використовує 
торговельну марку «Кожного дня» для сегменту «економ» та 
торговельну марку «Ашан» для сегменту «середній плюс».

Мережа «Метро» зі ВТМ «ARA» довго була взірцем вигід-
ної пропозиції на ринку ВТМ, на яку орієнтувались інші гравці. 
Зараз більшість пропозицій «Ашану», що стосуються власних 
марок, є набагато привабливішими, ніж у «Метро».

Іншої стратегії дотримується мережа «Сільпо». Для під-
твердження європейської якості в мережі пропонуються товари 
вироблені під власною маркою закордоном. Спочатку під ВМТ 
пропонували ті товари, що не виробляють в Україні, а зараз 
вже 10% портфелю ВТМ «Сільпо» – це продукції закордонного 
походження. 

Для мережі «Таврія-В» продажі товарів ВТМ стали основним 
шляхом збереження прибутковості, оскільки в обороті частка 
власних марок склала 12% у 2015 році, що у грошовому вимірі 
складає 930 млн. грн. За даними Держстату, у 2015 році обсяг 
роздрібної торгівлі у порівняльних цінах скоротився майже на 
21%, у той час як продажі ВТМ виросли на 19% [12].

Якщо казати про тенденції торговельного ринку, то ВТМ є 
майже у кожної роздрібної компанії та займає 8-12% від обігу 
мережі [7].

Частка витрат на ВТМ порівняно з витратами на націо-
нальні бреди в розрізі країн Центральної та Східної Європи 
(товари повсякденного вжитку загалом) у 2015 році за даними 
GfK Group [8] представлено у таблиці 1.

Як видно з таблиці, в Україні найнижчий показник серед 
країн Східної Європи. Це зумовлено насамперед тим, що доля 

підприємств роздрібної торгівлі сучасного формату та концен-
трація торговельних мереж залишається низькою порівняно 
з сусідніми країнами. Так, лише 23% товарів повсякденного 
вжитку купують у мережевих точках продажу, а топ-3 торго-
вельні мережі займають лише 10% товарного ринку.

У європейській практиці виділяють три основні стратегії 
розвитку ВТМ залежно від мети торговельної мережі та сту-
пеню готовності споживачів до відмови від відомих брендів на 
користь ВТМ:

1. Видові ВТМ характеризуються наступними відмінностями: 
самі прості продукти; пропозиція – купувати дешево; якість про-
дукції – гірша за середню в категорії; відсутність інвестицій у роз-
виток продукту; марка – спеціально визначена, або марка мережі, 
реклама – відсутня; просування через цінові знижки.

2. Іммітаційні ВТМ характеризуються такими відмінно-
стями: популярні категорії товарів; імітація фірмових продук-
тів за нижчою ціною; якість – близька до фірмових продуктів; 
розвиток продукту – відповідальність виробника; марка – мере-
жева або квазібренд; реклама – імітує комунікації марок вироб-
ників; просування через цінові знижки.

3. ВТМ як додана вартість, характеризуються наступними 
показниками: категорії, що формують імідж; нові продукти; 
унікальна пропозиція мережі; якість – така сама або вища, 
ніж у ринкового лідера; значні витрати на розвиток продукту – 
інновації роздрібної мережі; марка – мережева, або спеціально 
призначена; іміджева реклама; просування через залучення, 
цінові знижки обмежені [13].

Вдале використання ВТМ може збільшити потік покупців 
до мережевих торговельних залів та зробити з пересічного від-
відувача лояльного клієнта певної роздрібної мережі. Але для 
ефективного використання ВТМ необхідно враховувати такі 
рекомендації:

- слід випускати ВТМ у тих категоріях, де існує стабільна 
динаміка продажів;

- ВТМ повинна позитивно впливати на результат комер-
ційної діяльності компанії, її доходну частину бюджету;

- конкуренція з відомими брендами повинна відбуватися 
не лише у ціновому полі, а перш за все у якісних складових 
товарів, а також створенні унікальних пропозицій на рівні асор-
тименту і упаковки;

- починати використовувати ВТМ найкраще у категоріях, 
де не існує жорсткої прив’язки до бренду. Наприклад, у катего-
рії паперових та гумових виробів для господарства чи однора-

Таблиця 1

№ п/п Країна Витрати на 
ВТМ, %

Витрати на 
національні бренди, %

1 Австрія 31 69
2 Болгарія 10 90
3 Польща 18 82
4 Росія 7 93
5 Румунія 14 86
6 Сербія 5 95
7 Словакія 26 74
8 Туреччина 19 81
9 Угорщина 28 72

10 Україна 3 97
11 Хорватія 22 78
12 Чехія 20 80
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зового посуду. А вже після закріплення у свідомості споживача 
товарів ВТМ як якісних, розширювати асортимент на такі кате-
горії як молочна продукція, бакалійні вироби тощо;

- під час розробки стратегії ВТМ слід особливу увагу 
приділяти молодому поколінню, так званим «мілленіалам». 
Саме ця категорія споживачів, віком до 32 років більш чуттєва 
до вартості товарів, хоча і не є представниками «мисливців за 
знижками». Основна причина цієї чуттєвості є відносно неве-
ликій рівень доходів та відсутність накопичень, тому вони 
більш схильні до вибору товарів, чия вартість нижча за вартість 
брендів. Крім того, представники покоління «мілленіалів» не 
схильні довіряти рекламі та віддають перевагу оригінальним та 
не «розкрученим» товарам;

- втілювати чітку відповідність стратегії ВТМ очікуван-
ням споживачів. Розуміти, хто саме є цільовим споживачем 
цього продукту, як він здійснює покупки. Для цього необхідно 
постійно проводити дослідження, аналізувати тенденції, вико-
ристовувати bag data;

- використовувати сучасні технології та споживчий 
досвід для комунікацій зі споживачами. Пропонувати інди-
відуальні набори товарів ВТМ кожному окремому сегменту 
споживачів. Для цього доречно надсилати персональні листи 
електронною поштою або повідомлення на мобільні телефони 
з особистими зверненнями;

- використовувати досвід європейських мереж, де рітей-
лери пропонують споживачам продукти з національною спе-
цифікою, що характерні для традицій інших країн. Споживачі 
здебільшого зацікавлені спробувати страви та продукти, що 
недоступні їм у повсякденному житі;

- виготовляти товари ВТМ невеликими партіями та 
супроводжувати кожний товар інформацією про його похо-
дження та способи виготовлення, що надасть йому ексклюзив-
ності;

- шукати виробників, що не лише запропонують цінову 
перевагу, а таких виробників ВТМ, що зможуть запропонувати 
рішення, яких ще не має на ринку;

- постійно контролювати та підвищувати якість товарів 
ВТМ. Марка мережі повинна стати гарантією якості для спожи-
вачів [7; 13; 14; 15].

Використання рекомендацій передових експертів та дос-
віду європейських торговельних мереж дозволить розширити 
цільову аудиторію, збільшити лояльність споживачів не лише 
до власних марок, а й до роздрібної мережі загалом. А якщо в 
продуктів ВТМ з’явиться власний стиль та нестандартні кому-
нікації, це збільшить їх цінність в очах споживачів та зробить з 
товарів ВТМ елемент іміджу роздрібної мережі.

Окрім вигід для торговельних мереж, запуск та популяри-
зація ВТМ серед споживачів несе у собі значні переваги і для 
вітчизняних підприємств-виробників. Під час кризи виробни-
цтво власних марок для торговельних мереж може допомогти 
виробникам повністю задіяти виробничі потужності, зберегти 
робочі місця та компенсувати втрати від зниження попиту на 
свою основну продукцію. А оскільки роздрібні мережі воліють 
заключати договори з виробниками, що пропонують найліпшу 
якість при найнижчій ціні контракту, то виробництво ВТМ сти-
мулює процес модернізації виробничих потужностей та вико-
ристання сучасних технологій.

Висновки і пропозиції. Впровадження ВТМ до асорти-
менту торговельних роздрібних мереж вирішує такі питання:

- торговельним мережам збільшувати обіг та зберігати 
прибутковість в умовах невизначеності;

- коло споживачів на тих, хто намагається зекономити і 
при цьому вимагає якісних товар;

- мережам конкурентні переваги перед виробниками 
брендів через можливість використовувати найкращі позиції та 
всі інструменти стимулювання продажів у торгівельних залах;

- формуванню лояльного ставлення до мережі як гаранта 
високої якості власних марок;

- розвиток виробничих потужності постачальників ВТМ.
При грамотній стратегії розвитку та активному просуванні, 

ВТМ українських торговельних мереж можуть скласти до 50% 
обігу мережі проти 10%, які вони мають сьогодні.
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Какадей А.А. Перспективы развития собствен-
ных торговых марок в розничной торговле

Аннотация. В статье определены современные 
стратегии использования собственных торговых марок 
украинскими сетями розничной торговли, предложены 
основные рекомендации по развитию СТМ на основе 
европейского опыта, указаны преимущества использо-
вания СТМ в экономических кризисных условиях. 

Ключевые слова: собственная торговая марка, тор-
говая розничная сеть, товарный рынок, коммерческая 
деятельность, потребитель.

Kakodei A.O. Prospect of the private labels (PL)  
development in retail trade

Summary. The article defines modern strategies of us-
ing private labels by Ukrainian retail trade networks; key 
recommendations for the PL development on the basis of 
European experience are offered, advantages of using the 
PL in the economic crisis are given. 

Keywords: private label, retail trade network, commod-
ity market, commercial activities, consumer. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЛІДЕРСТВА  
В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

Анотація. У статті досліджено зміст поняття лідер-
ства, еволюцію концепцій та теоретичний базис (принци-
пи і базові елементи. Здійснено аналіз основних теорій лі-
дерства та встановлено відсутність єдиного теоретичного 
підходу до трактування цього явища. На засадах єдності 
теорії та практики проаналізовано існуючі організацій-
но-економічні моделі та виокремлено модель «7-С» як 
таку, що може широко використовуватись при нарощу-
ванні та реалізації лідерського потенціалу в управлінні 
комунальними підприємствами. Автором визначено зміст 
елементу лідерства при одержанні інформації для побудо-
ви моделі «7-С» та удосконалено опис етапів формування 
моделі лідерства у рамках концепції «7-С».

Ключові слова: лідерство, теоретичні основи лідер-
ства, концепції лідерства, моделі лідерства, управління 
комунальними підприємствами.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день у рамках 
процесів децентралізації влади спостерігається стійка тен-
денція до підвищення ролі місцевого самоврядування у забез-
печенні важливих соціально-побутових потреб, що складають 
невід’ємну частину високого рівня життя населення. Згідно 
«Про місцеве самоврядування в Україні», матеріальною і 
фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме 
і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, 
земля, природні ресурси, що є у комунальній власності тери-
торіальних громад. Одним з ключових інститутів ефективного 
використання комунальної власності є комунальні підприєм-
ства. Таким чином, важливою теоретико-прикладною пробле-
мою є розробка нових конкурентоспроможних економічних 
інструментів управління комунальними підприємствами, 
зокрема у аспекті формування і використання лідерського 
потенціалу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематиці 
лідерства присвячено сучасні праці Весельської А. Л., Волків-
ської Д. А., Дармограй О. О., Сорокопуд М. Є., Тельпіс О. В., 
Юкіш В.В. Теоретичні основи лідерства розробляли Бейлс Р., 
Блейк Р., Конгер Дж., Левін К., Макіавелі Н., Манн Р., Міт-
чел Т., Стогділл Р., Фідлер Ф., Х’юстон М. Хаус Р., Херсі П., 
Хоманс Дж., Шамір Б. та ін. У цих та інших працях розгля-
нуто зміст поняття, основні теорії та моделі лідерства на під-
приємстві. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної про-
блеми. Не зважаючи на значну дослідженість проблематики 
лідерства, практично відсутні науково-прикладні розробки 
щодо реалізації конкретних рекомендацій на прикладі кому-
нальних підприємств. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи є обґрунтувати 
економічну модель реалізації теоретичних концепцій лідерства 
на комунальних підприємствах.

Виклад основного матеріалу. О. В. Тельпіс зауважує, що 
лідерство – універсальний за своєю природою феномен суспіль-

ного життя, який проявляється у великих і малих організаціях, 
у бізнесі і релігії, у компаніях і університетах, у неформальних 
організаціях, у вуличних зграях і масових демонстраціях. Нау-
ковець стверджує, що лідерство властиво тій сфері людської 
діяльності, для існування якої потрібне виділення лідерів і послі-
довників [1, с. 237-238]. О. О. Дармограй формулює теоретичне 
визначення поняття лідерства виходячи з таких концептуальних 
засад: «Лідерство це – реалізація оптимальної, у деякому змісті, 
системи внутрігрупової взаємодії (взаємодії між членами групи), 
спрямованої на досягнення загальногрупових цілей. Відповідно, 
на протікання даної діяльності і її результат можуть впливати 
здатність лідера вирішити завдання ситуаційного аналізу й адек-
ватності його дій у даній ситуації [2, с. 2]. 

У вітчизняній економічній думці досить слабко просте-
жується діалектичний зв’язок нинішніх концепцій лідерства 
та накопиченого історичного досвіду щодо осмислення цього 
феномену. Зауважимо, що найвагомішим внеском у теорію 
лідерства славиться праця Н. Макіавелі «Государ», викладена у 
якій концепція розкривається через чотири тезиси: влада лідера 
базується на підтримці прихильників; підлеглі повинні знати, 
чого очікувати від лідера та чого лідер очікує від них; лідер 
повинен мати волю виживання; лідер – завжди зразок мудро-
сті і справедливості для своїх прихильників [1, с. 238]. Звідси 
можна вивести низку історично сформованих принципів лідер-
ства – принципи підтримки прихильників, передбачуваності, 
виживання, зразковості. 

На нинішньому етапі принципові положення лідерства 
виводяться з низки функціональних характеристик лідера: 
готовність до ризику, вміння надихнути, делегування повнова-
жень, лідер як приклад наслідування, цінування індивідуаль-
ного внеску членів команди і відзначення досягнень [3, с. 237]. 
Умовно, теоретичним базисом (базовими елементами) лідер-
ства можливо назвати елементи концепції «7-С»: стратегія, 
структура, системи і процедури роботи (закріплені у відпо-
відних інструкціях), стиль, склад персоналу, сума навичок і 
сумісно сповідуванні персоналом цінності [4]. 

На сьогоднішній день сформовано досить багато теорій 
лідерства [1, с. 239; 5, с. 22; 6; 7, с. 46]:

1. Теорія соціального обміну (Дж. Хоманс) – виникнення 
лідерства пов’язується з існуванням психологічного обміну 
цінностями (значущими особистісних якостями, вміннями, 
знаннями, досвідом.

2. Теорія людських ролей (Р. Бейлс) – обґрунтовує розподіл 
керівників за типами лідера-професіонала, котрий займається 
розв’язанням робочих питань та «емоційного лідера», котрий 
урегульовує людські стосунки у колективі.

3. Теорія харизматичного лідера (Дж. Конгер, Р. Хаус, 
Б. Шамір) – обґрунтовує лідерство наявністю певних якостей, 
що у сукупності формують харизму лідера – властивість, яка 
викликає у послідовників довіру та готовність слідувати за 
лідером. 
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4. Інтерактивна теорія – припускає можливість будь-якого 
члена колективу стати лідером у залежності від особистих 
властивостей цього та інших членів колективу, ситуації та 
мети, що стоїть перед колективом. 

5. Синтетична теорія – основним завданням лідера вважається 
організація (синтез) міжособистісних стосунків у колективі. 

6. Ситуативна теорія (Ф. Фідлер) – лідерство виникає як 
реакція на конкретну ситуацію, вирішення або ефективна пове-
дінка в умовах якої вимагають певного комплексу особистісних 
рис, умінь, навичок, володіння специфічними управлінськими 
методами та прийомами. 

7. Теорія рис (Р. Манн, Р. Стогділл) – розглядає лідера як 
сукупність певних психологічних якостей, наявність яких 
сприяє набуттю індивіда статусу лідера, і наділяють його здат-
ністю приймати владні рішення відносно інших людей.

8. Поведінковий підхід (Р. Блейк, К. Левін) – результатив-
ність управління визначається не стільки особистісними яко-
стями, стільки тим, як лідер поводить себе з послідовниками.

9. Адаптивний підхід (Т. Мітчел, П. Херсі) – ефективність 
лідерства визначається здатністю адаптуватись до швидко змі-
нюваних обставин. 

10. Системна теорія (М. Х’юстон) – розглядає процес орга-
нізації міжособистісних відносин у групі, а лідера – як суб’єкта 
управління цим процесом.

Серед найбільш відомих теорій лідерства – теорія особи-
стісних якостей, поведінковий підхід і ситуаційна теорія лідер-
ства. О. О. Дармограй зауважує, що «кожна з теорій “закривала” 
частину загальної проблеми, але не вирішувала її цілком. При 
цьому варто відзначити, що жодна з теорій не була до кінця при-
йнята, усі вони зазнавали критики, але, проте, всі вони так чи 
інакше використовувалися і використовуються в практиці. На 
сьогоднішній день немає єдиної теорії (або підходу), що поєдну-
вала б усі дослідження і відображала загальне бачення теорети-
ками і практиками феномена лідерства і фігури лідера» [2, с. 2]. 

Важливим теоретичним питанням є типологія лідерства. 
О. В. Тельпіс виокремлює низку чинників, що визначають 
формування типу лідерства: політична системи суспіль-
ства (тоталітарне, демократичне і т.д.); виробничі відносини; 
загальнолюдські цінності та цінностей певного суспільства; 
психофізіологічна природа людини (проявляється в основному 
в потребах); національний менталітет [1, с. 239]. 

Перехідним етапом на шляху практичної реалізації теоре-
тичних знань про лідерство є розробка організаційно-економіч-
них моделей. У цьому плані звернемо увагу на загальновідомі 
моделі ситуаційного лідерства [3, с. 236]: 

1. Ситуативна модель Ф. Фідлера – враховує такі змінні, як 
відносини між керівником і підлеглими, зміст завдання та його 
структурованість, посадові повноваження персоналу. 

2. Модель «шлях – мета» Т. Мітчела і Р. Хауза – враховує 
два типи ситуаційних факторів: характеристики послідовників 
і фактори організаційного середовища. 

3. Теорія життєвого циклу П. Херсі і К. Бланшара – базу-
ється на двох основних типах поведінки, які демонструють 
менеджери по відношенню до своїх підлеглих. Перший тип – 
поведінка завдань, визначається мірою участі лідера у односто-
ронній комунікації, розподілі ролей для підлеглих і ставленні 
конкретних завдань. Другий тип – поведінка відносин, визна-
чається залученням лідера у двосторонню комунікацію, емоці-
ональну підтримку і турботу про підлеглих. 

4. Модель прийняття рішень В. Врума – Ф. Йєттона – врахо-
вує п’ять стилів поведінки лідера і сім (пізніше – 10) критеріїв, 

по яких оцінюється ситуація «підлеглі – керівник». Врахову-
ються такі критерії, як вимоги до якості прийняття рішення, 
вимоги до прихильності підлеглих, інформованість керівника, 
структура завдання, вірогідність підтримки підлеглих, узгодже-
ність цілей організації та її членів, конфлікт між підлеглими, 
інформованість підлеглих, обмеження в часі, географічний роз-
кид підлеглих. Стилі поведінки лідера включають: авторитар-
ний I – керівник приймає рішення самостійно; авторитарний 
II – керівник отримує необхідну інформацію від своїх підлег-
лих, а потім самостійно приймає рішення; консультативний I – 
керівник радиться з кожним підлеглим індивідуально, а потім 
сам приймає рішення; консультативний II – керівник радиться з 
групою, а потім самостійно приймає рішення; груповий (парт-
нерський) II – керівник викладає завдання групі і разом з нею 
приймає рішення.

Оригінальні моделі лідерства можливо сформулювати 
на основі концепції «7-С», що базується на семи елементах 
мікросередовища організації (стратегія, структура, системи 
і процедури роботи (закріплені у відповідних інструкціях), 
стиль, склад персоналу, сума навичок і сумісно сповідуванні 
персоналом цінності) шляхом встановлення пріоритетності, 
взаємодії, узгодження окремих складових. 

Інформація для побудови моделі одержується шляхом запо-
внення анкети – чек-листу. Перелік орієнтовних питань, удо-
сконалений на основі питань, запропонованих у [4] з урахуван-
ням потреб управління комунальними підприємствами подано 
у таблиці 1.

Формування моделі лідерства у рамках концепції «7-С» 
відбувається за шістьма етапами, описаними у [4]. Опис етапів 
удосконалено автором з метою відображення особливості побу-
дови моделі лідерства. 

1. Збір інформації. На основі запропонованого переліку 
питань з урахуванням доповнень, що описують лідерські 
аспекти формується стек даних, використання яких у подаль-
шому необхідне для ефективної роботи моделі. Для такого 
стеку повинні виконуватись наступні вимоги: конкретність, 
лаконічність, ґрунтовність, деталізованість.

2. Аналіз суперечностей. Кожен елемент моделі повинен 
бути співставлений з рештою з метою виявлення конфлікту 
елементів. Особливу увагу необхідно звернути на роль лідерів 
у гармонізації елементів. Цей етап визначає подальші пріори-
тети роботи лідерів. Наприклад, якщо сума навичок не відпові-
дає складу працівників, можливо виділити такий пріоритетний 
напрямок роботи лідера, як навчання існуючих працівників 
або пошук таких, що відповідають вимогам посад. Це, у свою 
чергу, визначає особливі вимоги до лідера як ефективного 
гравця ринку праці. 

3. Побудова ідеальної моделі. Передбачає пошук серед усієї 
сукупності альтернативних варіантів таких, які сприятимуть 
максимальній гармонізації усіх елементів моделі. При цьому 
слід керуватись критеріями ефективності – зміни існуючої 
моделі мають бути мінімальними при максимальному ефекті, 
що попередить недоцільні витрати. 

4. План змін. Формування плану змін вимагає попередньої 
підготовленості до змін, у чому має проявитись відповідна 
характеристика менеджера-лідера. Навіть віднайдення ідеаль-
ної моделі на етапі впровадження змін може відкластись або 
взагалі відмінитись у зв’язку з недостатнім досвідом, нави-
чками, готовністю менеджменту та працівників до змін на під-
приємстві. Особливо це стосується комунальних підприємств, 
де часто готовність до змін є досить низькою.
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Таблиця 1
Перелік питань, необхідних для одержання даних щодо формування моделі лідерства на основі концепції «7-С»

№ з/п Запитання Зміст елементу лідерства
Система цінностей

1. Які основні цінності підприємства? Чи входить до таких цінностей лідерство.
2. У чому полягає корпоративна культура підприємства? Роль лідера у розбудові корпоративної культури.

3. Наскільки повно у практичній діяльності відображена кожна з 
цінностей?

Чи базується діяльність керівництва на визначених 
цінностях.

Стратегія
4. У чому полягає стратегія та ключові цілі підприємства? Роль лідерів у розробці стратегії.
5. Як підприємство збирається досягнути поставлених цілей? Співвіднесення керівництво/лідерство.

6. Чи є у підприємства конкуренти та які використовуються методи 
конкурентної боротьби? Розвиток лідерства у конкурентних умовах.

7. Яким чином підприємство досягає задоволеності потреб 
споживачів?

Роль лідерства у досягненні задоволеності потреб 
споживачів.

8. Як стратегія підприємства співвідноситься з ключовими 
тенденціями захисту оточуючого середовища? Соціальна значимість керівника-лідера підприємства.

9. Чи відображено у стратегії елементи соціальної відповідальності?
Структура

10. На які підрозділи поділяється підприємство та як визначається 
ієрархія?

Закріплення відповідальності лідерів за окремими 
напрямами роботи.

11. Яким чином кожен відділ взаємодіє з іншими та координує свої дії? Комунікативна функція лідерів.

12. Як відбувається робота у проектних групах та як формуються такі 
групи? Проектно-організаційна функція лідерів.

13. Спосіб прийняття рішень – централізований чи 
децентралізований?

Визначення стилю роботи лідерів в умовах прийняття 
рішень.

14. Який тип прийняття рішень допомагає чи перешкоджає 
усталеному процесу роботи підрозділів Аналіз стилю прийняття рішень лідерами.

15. Які основні пріоритети роботи кожного підрозділу? Визначення основних напрямків роботи лідерів 
підрозділів.

Система управління

16. Якими процесами, системами контролю та управління 
підтримується робота підприємства?

Закріплення ролі лідерів у межах кожної з 
управлінських підсистем.

17. Як відбувається контроль, моніторинг, оцінка якості роботи 
підприємства?

Вплив лідерства на ефективність роботи підприємства 
та якість.

Стиль взаємовідносин на підприємстві
18. Який стиль управління поширений на підприємстві? Аналіз стилю управління лідерів.

19. Чи ефективний стиль, що є найпоширенішим? Ефективність лідерської роботи у рамках прийнятого 
стилю управління.

20. Працівники діють в умовах внутрішньої конкуренції чи 
кооперації?

Визначення напрямку розвитку лідерства – 
конкуренто орієнтований чи кооперативно-
орієнтований.

21. Групи, які працюють на підприємстві, мають номінальний 
(штучно утворені) чи реальний (колективний) характер? Командотвірна функція лідера.

Склад працівників
22. Які посади та спеціальності представлені на підприємстві? Місце лідерів у формальній кадровій структурі.

23. Які посади є вакантні та повинні бути заповнені? Роль лідерів у формуванні кадрового потенціалу 
підприємства.

24. Які посади можуть бути скорочені без завдання шкоди процесам 
на підприємстві?

Ефективність лідерської роботи у оптимізації 
кадрового складу.

25. Чи мають працівники достатню компетенцію? Освітньо-компетентністна функція лідера.
Сума навичок

26. Які навички працівників та керівників є найбільш сильними та 
значимими Аналіз навичок лідерів.

27. Що підприємство та його працівники уміють робити найкраще? Визначення сильних сторін лідерів.

28. Чи є слабко виражені (або відсутні) навички, які необхідно 
покращити (розвинути) для ефективної роботи підприємства? Визначення слабких сторін лідерів.

29. Яким чином на підприємстві побудований контроль, моніторинг 
та оцінка необхідних навичок та компетенцій? Роль лідерів у оцінці роботи персоналу підприємства.

Джерело: сформовано автором на основі [4] та власних досліджень
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5. Впровадження змін. Є найважливішим етапом, що об’єк-
тивує попередньо проведену роботу. Значний спротив змінам 
може призвести до постійного відкладання даного етапу, що 
супроводжуватиметься значними втратами як часу, так і мож-
ливих доходів від реалізації моделі. Таким чином, для впрова-
дження змін необхідно сформувати готову до змін команду та 
надати їй усе необхідне забезпечення та повноваження. 

6. Контроль та регулювання. На даному етапі слід порівняти 
заплановані цілі з конкретним результатом і, у випадку необхід-
ності, внести корективи у плани роботи та хід діяльності. 

Використання даної моделі відзначається як наявністю тео-
ретичного підґрунтя так і очевидною практичною спрямовані-
стю, що дає підстави рекомендувати її як методичний інструмент 
управління комунальними підприємствами на засадах лідерства.

Висновки і пропозиції. З огляду на проведене дослі-
дження доходимо висновку, що управління комунальними 
підприємствами на засадах лідерства вимагає уважного 
вивчення існуючих теорій та моделей лідерства. Викори-
стання основних відомих теорій лідерства, як-от теорія осо-
бистісних якостей, поведінковий підхід і ситуаційна теорія 
лідерства уможливить створення на комунальному підпри-
ємстві необхідного клімату та організаційної культури для 
розвитку лідерського потенціалу. Для повноцінної реалізації 
лідерського потенціалу необхідно впроваджувати конкретні 
моделі лідерства. З цією метою автором удосконалено існу-
ючу модель управління підприємством «7-С» з уведенням 
нових аспектів як збору даних, так і алгоритму змін на під-
приємстві у відповідності до цієї моделі з урахуванням ролі та 
функцій лідера за окремими складовими моделі.

Перспективним напрямком подальших досліджень слід 
вважати подальше поглиблення теоретичних знань та практич-
них методів впровадження концептуальних засад лідерства в 
управлінні підприємствами, зокрема комунальними. 
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Рубльов В.В. Теоретические основы лидерства в 
управлении предприятиями

Аннотация. В статье исследовано содержание по-
нятия лидерства, эволюцию концепций и теоретичес-
кий базис (принципы и базовые элементы). Проведен 
анализ основных теорий лидерства и установлено от-
сутствие единого теоретического подхода к трактовке 
этого явления. На основе единства теории и практи-
ки проанализированы существующие организацион-
но-экономические модели и выделена модель «7-С» 
как такую, которая может широко использоваться при 
наращивании и реализации лидерского потенциала в 
управлении коммунальными предприятиями. Автором 
определено содержание элемента лидерства при по-
лучении информации для построения модели «7-С» и 
усовершенствовано описание этапов формирования мо-
дели лидерства в рамках концепции «7-С».

Ключевые слова: лидерство, теоретические ос-
новы лидерства, концепции лидерства, модели лидер-
ства, управления коммунальными предприятиями, мо-
дель «7-С».

Rublov V.V. Theoretical foundations of leadership in 
enterprise management

Summary. The paper studied the content of the concept 
of leadership, the evolution of concepts and theoretical ba-
sis (the principles and basic elements). Author analysed the 
main theories of leadership and found no unified theoretical 
approach to the treatment of this phenomenon. On the ba-
sis of the unity of theory and practice, author analysed the 
existing organizational-economic models and highlighted 
the model of «7-S» as one that can be widely used in the 
building and implementation of leadership potential in the 
management of communal enterprises. The author defined 
the content of the leadership element in the preparation of 
information for the construction of the «7-S» model and im-
proved description of the leadership models stages of for-
mation in the framework of the «7-S».

Keywords: leadership, theoretical foundations of lead-
ership, leadership concepts, leadership models, utilities 
management, «7-S» model.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ПОЗИЦІЇ БРЕНДУ  
НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ

Анотація. У статті проаналізовано сучасні методи 
аналізу функціонування брендів. Визначено, що існую-
чі підходи зосереджують свою увагу виключно на спо-
живчій аудиторії, не мають чітко структурованої сис-
теми показників та призначені для оцінювання таких 
об'єктів вимірювання, як вартість бренду, ринкова сила 
бренду, ефективність управління брендом. Обґрунто-
вано необхідність систематизації показників й форму-
вання комплексного методу оцінювання позиції бренду. 
Оцінено позиції брендів на вітчизняному ринку побуто-
вої хімії на основі комплексного підходу, який враховує 
суб'єктивне уявлення про бренд у цільових аудиторій 
та об’єктивне положення на ринку, яке формується під 
впливом факторів мікро- і макросередовища.

Ключові слова: бренд, позиціювання бренду, пози-
ція бренду, оцінювання позиції бренду, показники уяв-
лення про бренд, показники пропозиції бренду, показ-
ники реакції ринку на бренд.

Постановка проблеми. У світовій практиці прийнято 
вважати, що концепція позиціювання була започаткована у 
1972 році, Е. Райсом та Дж. Траутом. На їхню думку, концепція 
позиціювання продукту полягає у діях з розробки торгової про-
позиції компанії та її іміджу, спрямованих на те, щоб зайняти 
у свідомості покупця гідне місце, відмінне від положення кон-
куруючих об'єктів [10]. Виділяється кілька напрямків активних 
дій компанії для отримання максимального ефекту від при-
сутності бренду на ринку: зміцнення у свідомості споживачів 
поточної позиції марки; пошук нової незайнятої позиції, яка 
представляє цінність для досить великого числа споживачів; 
витіснення конкурентів з їх позицій або здійснення репозиці-
ювання. Аналізуючи практику бізнесу, можна стверджувати, 
що різні підприємства при позиціюванні своїх брендів можуть 
прагнути досягти різних за своєю суттю цілей. Більшість авто-
рів стверджують про спрямованість позиціювання на спожива-
чів , хоча деякі автори наголошують на важливості впливати 
на різних суб’єктів ринку. Розширений і поглиблений аналіз 
визначень і описів позиціювання підтверджує, що найбільш 
часто позиціювання розглядається як ініційований компанією, 
цілеспрямований процес досягнення стратегічно важливого 
результату: споживчого уявлення, позитивного іміджу, відмін-
ного конкурентного становища на ринку . Основною метою 
активного позиціювання у наукових колах визнається відмежу-
вання від конкурентів (диференціація), а також донесення до 
цільових аудиторій концепції позиціювання об'єкта.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз науко-
вих джерел дозволяє вести мову про наявність кількох тракту-
вань поняття «позиція на ринку». Відповідно до одного з під-
ходів, ринкова позиція об'єкта (товару, бренду) – це «його місце 
по відношенню до суперників на ринку» – відміна бренду від 
конкурентів [5] або конкретна перевага над конкурентами [13]. 

Інші автори акцентують увагу на тому, що позиція формується 
у свідомості цільової аудиторії [12]. Кожний підхід пропонує 
свою систему показників для оцінювання. 

Найбільш відомою системою показників, що використову-
ється для комплексної оцінки бренду, є модель «Brand Equity 
Ten», яка була запропонована Д. Аакером в рамках концепції 
капіталу бренду – сукупність активів (або пасивів), пов'язаних 
з марочним назвою і символом, яка збільшує (або зменшує) 
цінність товару або послуги для фірми і (або) для клієнтів цієї 
фірми [1; 11]. Найбільш амбітна спроба виміряти марочний 
капітал в товарних категоріях, що дала методу назву «Оцінка 
цінності активів бренду» (Brand Asset Valuator), була зроблена 
великим рекламним агентством Young & Rubicam, яке зробило 
спробу дослідити капітал 450 глобальних і більше 8000 локаль-
них брендів в 24 країнах світу. Діагностичний метод BAV 
використовують, щоб вибрати стратегічний напрям розвитку 
бренду і компанії-виробника. Метод має очевидну практичну 
цінність [14]. Альтернативою методу Y&R є метод EquiTrend, 
розроблений компанією Total Research. Узагальнюючих показ-
ників тут три: помітність (відсоток респондентів, що мають 
якусь думку про даний бренд), сприймається якість і задоволе-
ність користувача (середня оцінка якості даного продукту серед 
тих споживачів, які користуються ним найчастіше) [6]. Метод 
британської компанії Interbrand суб'єктивно відібрає критерії 
оцінювання, які включають в себе бізнес-перспективи бренду, 
його ринкове оточення і сприйняття бренду споживачами [9]. 
Ще одним із сучасних підходів до оцінювання вартості бренду 
є система показників ROBI 8. Автор даної методики Скотт М. 
Девіс вважає, що слід дотримуватися простих підходів і вико-
ристовувати тільки ті показники, які вважаються найбільш 
доцільними для якісного управління активами марки, і пропо-
нує використовувати систему, що складається з восьми пара-
метрів ROBI 8 (Return on Brand Investment). ROBI 8 – це набір 
кількісних і якісних показників, що вимагає фундаментального 
розуміння і постійної оцінки вартості торгової марки з позиції 
ринкового сприйняття і поведінки покупців щодо марки, та на 
показниках, що характеризують фінансовий та ринковий вплив 
марки на майбутні витрати [8].

Представлені показники в своєму початковому вигляді не 
можуть бути використані для аналізу позиції бренду, а повинні 
бути переосмислені і перероблені, оскільки вони орієнтовані 
на інші об'єкти вимірювання, зокрема, на такі як оцінка капі-
талу бренду, аналіз ринкової сили бренду, оцінка ефективністю 
управління брендом.

Виділення не вирішених раніше частин загальної про-
блеми. Не зважаючи на переваги вищезазначених методів та 
можливості їх широкого використання у бренд-менеджменті, 
можна зробити висновок про слабку узгодженість показників 
між собою, складність їх спільного використання з метою ана-
лізу, проблематичність формування інтегрального показника 
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позиції і неочевидність висновків щодо формування управ-
лінських рішень, що стосуються бренду. Ці підходи мають 
ряд обмежень, оскільки зосереджують свою увагу виключно 
на споживчій аудиторії, не мають чітко структурованої сис-
теми показників та обґрунтування значимості показників для 
інтерпретації позиції бренду і вироблення стратегічних рішень, 
спрямованих на досягнення цільової позиції. Для ефективного 
управління процесом позиціювання компаніям необхідно не 
тільки ініціювати процес позиціювання, пропонуючи бренд 
ринку, але і контролювати досягнення цільової позиції, оціню-
вати і аналізувати результати позиціювання. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи є розробка більш 
формалізованої процедури та чіткої методології комплексного 
вимірювання, оцінки та інтерпретації позиції бренду на ринку 
за широким спектром показників, що були запропоновані в 
рамках різних методик дослідження функціонування та пози-
ціювання бренду.

Виклад основного матеріалу. У процесі аналізу результа-
тів позиціювання брендів істотна роль відводиться процедурам 

вибору, опису, вимірювання, оцінки та інтерпретації показни-
ків, що визначають позицію бренду.

Визначення позиції бренду має надзвичайну важливість для 
розуміння тенденцій ринку, виявлення сильних і слабких сто-
рін бренду, можливостей та загроз для його розвитку. Резуль-
тати аналізу позиції бренду становлять основу для прийняття 
стратегічних і тактичних рішень, можуть бути використані для 
вимірювання ефективності маркетингової діяльності фірми, у 
якості додаткової інформації для інвесторів та партнерів, для 
оцінювання вартості бренду при прийнятті рішення про його 
купівлю.

Насправді, щоб оцінити позицію бренду недостатньо за 
набором атрибутів оцінити сприйняття образу бренду. Необ-
хідно дослідити також реакцію споживачів на бренд, яка вклю-
чає когнітивний (переконання), афективний (почуття) і пове-
дінковий (дія) аспекти. Когнітивний компонент пов'язаний з 
думкою споживача про бренд. Афективний компонент – спів-
відноситься з почуттями, які викликають у споживача продукт, 
наприклад виглядає він привабливим або непривабливим, 

Таблиця 1
Комплексний підхід до оцінювання позиції бренду

Група показників Показник
Показники уявлення про бренд

Сприйняття образу бренду

Рівень виразності та диференціації функціональних характеристик
Рівень виразності та диференціації емоційних характеристик
Рівень концентрованості бренду
Розуміння бренду (змістовні асоціації)
Унікальність образу бренду

Показники положення бренду
Показники пропозиції бренду

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка
 пр

оп
оз

иц
ії 

бр
ен

ду

Товар
Рівень сприйняття якості
Технічні характеристики (інноваційність, рентабельність виробництва)
Рівень правового захисту

Ціна Цінова премія бренду

розподіл 
Географічне охоплення бренду
Рівень нумеричної дистрибуції 
Рівень зваженої дистрибуції

Просування Інтенсивність комунікативного впливу
Охоплення комунікацій

Показники реакції ринку на бренд

Ре
ац

ія 
сп

ож
ив

ач
ів

Когнітивна реакція
Спонтанна обізнаність
Наведена обізнаність
Частка споживачів, що оцінюють бренд як лідера категорії

Афективна реакція
Частка споживачів, що позитивно ставляться до бренду
Частка споживачів, задоволена брендом
Частка споживачів, що віддають перевагу бренду поряд із конкурентами

Поведінкова реакція
Частка споживачів, що купують бренд
Частка ринку
Частка споживачів, що здійснюють повторну купівлю

Реакція партнерів
частка контрагентів, що співпрацюють з брендом
частка партнерів, які задоволені співробітництвом
партнери, які мають довготривалі відносини

Реакція конкурентів частка компаній, що вважають бренд конкурентом
частка компаній, що вважають бренд сильним гравцем ринку

Реакція контактних аудиторій частка контактних аудиторій, що мають позитивне ставлення до бренду
частка контактних аудиторій, які готові до співробітництва з брендом 
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подобається чи не подобається. Поведінковий компонент – 
спрямований на виявлення ймовірної поведінки споживача, що 
стосується продукту.

Для того, аби всебічно оцінити позиції бренду на ринку 
пропонується систематизувати існуючі показники, виділивши 
при цьому дві підсистеми показників, що характеризують пози-
цію бренду:

1) змістовні аспекти позиції – уявлення про бренд у свідо-
мості споживачів (образ бренду);

2) оціночні аспекти позиції – положення бренду на ринку, 
що включає в себе аналіз пропозиції бренду і реакцію ринку 
на бренд [7].

Зокрема, для оцінювання реакції ринку, окрім дослідження 
поведінки споживачів, необхідно також визначити реакцію 
інших зацікавлених сторін, таких як конкуренти, партнери, 
контактні аудиторії, думка яких також впливає на силу пози-
цій бренду на визначеному ринку. Комплексний підхід поля-
гає у формуванні інтегрального показника позиції бренду на 
основі врахування системи факторів, які вимірюються шляхом 
визначення різних груп показників (табл. 1). Наведені в табл. 1 
показники формуються на основі даних маркетингових дослі-
джень і/або експертної інформації і методом шкалування при-
водяться до порівняного вигляду. Так, показники реакції ринку 
визначаються в ході маркетингових досліджень, що реалізу-
ються в формі стандартизованих опитувань респондентів від-
повідних цільових груп Оцінки показників пропозиції бренду 
формуються в процесі дослідженні цільових аудиторій та в ході 
експертного опитування внутрішніх експертів компанії і, при 
необхідності, залучених зовнішніх експертів.

Здійснимо порівняльний аналіз брендів на ринку засобів 
побутової хімії, виокремимо бренди, які мають подібну струк-
туру асортименту, діапазон «ціна-якість», однакові канали 
збуту, подібні засоби реклами і стратегічні орієнтири на основі 
дослідження проведеного AC Nielsen Україна [15] та матеріалів 
дослідження [16].

На етапі аналізу змістовної сторони позиції бренду за 
результатами опитування респондентів будується модель 
(табл. 2), яка наочно демонструє думку цільової аудиторії про 
досліджуваний бренд і відображає лідируючі бренди по кожній 
з характеристик. 

За результатами опитування, характеристики, які були оці-
нені респондентами на рівні 6 балів і вище, пропонуємо розці-
нювати як сильну асоціацію параметра з брендом. 

На думку більшості опитаних респондентів, бренд 
Domestos найефективніше видаляє забруднення та дезінфікує 
поверхню порівняно з іншими засобами, хоча і не впевнені 
у його безпечності для здоров’я через застосування досить 
агресивної формули. Найбільш економічним у застосуванні 
був визнаний Cillit Bang через концентрованість засобів. Тор-
гові марки з гарною репутацією не завжди можна купити за 
доступною ціною, тому споживачі звертають увагу і на більш 
дешеві засоби для чищення, оскільки фактор ціни має зна-
чення в процесі прийняття рішення про купівлю. Слід відзна-
чити, що безпечність продукту та відчуття турботи про сім’ю 
на думку респондентів найбільше проявляється при користу-
ванні брендом Mr. Muscle. Це доводить успішність позицію-
вання бренду, оскільки компанія робить акцент на сімейних 
цінностях. Можна зробити висновок про чіткість змістовних 
асоціацій та високий ступінь диференціації брендів Domestos 
та Mr. Muscle від конкуруючих. Інші бренди не мають чіткої 
диференціації, і споживачі обирають їх виходячи з параметрів 
ціни чи конкретної ситуації – наявність бренду в торговій точці, 
випадкова купівля. На основі підрахунку кількості асоціацій, з 
якими більше половини респондентів пов'язали певний бренд, 
можна зробити висновок про концентрованість його позицій. 
Варто відмітити, що за параметром «інноваційність», який є 
цільовим у позиціюванні бренду Mr. Muscle, лідирує його коку-
рент Domestos. Схожість асоціацій при розташуванні бренду 
компанії «SC Johnson» на «другому плані» є підставою для 
посилення впливу на цільову аудиторію через комунікаційний 

Таблиця 2
Профілі оцінювання характеристик образу бренду [7]

Характеристики 
брендів

Шкала асоціацій (частка респондентів, що пов’язали даний фактор с брендом)
<10% 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100

Переведення в бальну шкалу
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Характеристика n

Таблиця 3
Показники уявлення про бренди, що представлені на вітчизняному ринку побутової хімії

Показники уявлення про бренд Вага Mr. Muscle Cif Clin Cillit Bang Mister Chyster San Clean Domestos

Сп
ри

йн
ят

тя
 об

ра
зу

 бр
ен

ду

Рівень виразності та 
диференціації функціональних 
характеристик

0,3 6,37 6,16 5,90 4,90 4,91 4,91 6,43

Рівень виразності та 
диференціації емоційних 
характеристик

0,25 6,87 6,64 5,33 5,78 4,58 4,71 6,78

Рівень концентрованості 
бренду 0,15 8 9 5 5 2 2 9

Розуміння бренду (змістовні 
асоціації) 0,1 7 5 5 5 5 5 7

Унікальність образу бренду 0,2 7 5 5 5 5 5 7
Інтегральна оцінка уявлення про бренд 6,99 6,42 5,33 5,18 4,44 4,39 7,05

Джерело: розроблено автором



89

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

слоган «Наука ретельного прибирання», який має бути під-
кріплений унікальними характеристиками продукції. Аналіз 
частки респондентів, що співвідносять бренди з певним рядом 
асоціацій, вимірювання сили вираженості асоціацій дають під-
ґрунтя для розрахунку інтегрального показника сприйняття 
образу бренду (табл. 3).

Змістовний аналіз асоціацій дозволяє зробити висновок 
про те, в якому полі концентруються характеристики образу 
бренда – функціональному або емоційному. За інтеграль-
ними оцінками, бренди Mr. Muscle, Domestos, Сif та Clin вони 
були визначені як збалансовані бренди з яскраво вираженими 
функціональними і емоційними характеристиками. Торгові 

Таблиця 4
Показники пропозиції брендів, конкуруючих на вітчизняному ринку побутової хімії

Показники положення бренду

Показники пропозиції бренду Вага Mr. 
Muscle Cif Clin Cillit 

Bang
Mister 

Chyster
San 

Clean Domestos

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка
 пр

оп
оз

иц
ії 

бр
ен

ду

Товар

Рівень сприйняття якості 0,108 8,54 8,69 8,85 7,84 6,67 7,02 8,17
Широта асортименту 0,108 9,80 5,65 7,10 5,65 7,20 8,50 5,20
Технічні характеристики 0,072 7,2 6,8 7,5 6,2 5,5 5,8 7,6
Рівень правового захисту 0,072 8 8 8 8 7 7 8

Ціна Цінова премія бренду 0,1 10 6 8 7 5 4 8

Розподіл Рівень нумеричної дистрибуції 0,135 7 4 6 5 4 4 7
Рівень зваженої дистрибуції 0,135 8 6 8 6 5 5 8

Просування Інтенсивність комунікативного впливу 0,135 7 7 7 4 2 2 8
Охоплення комунікацій 0,135 8 5 6 3 1 1 8

Інтегральна оцінка пропозиції бренду 1 6,144 4,64 5,56 4,15 3,02 2,94 6,11
Джерело: розроблено автором

Таблиця 5
Показники реакції ринку на бренди, які конкурують на вітчизняному ринку побутової хімії

Показники положення бренду

Показники реакції ринку на бренд Вага Mr. 
Muscle Cif Clin Cillit 

Bang
Mister 
Chyster

San 
Clean Domestos

Ре
ац

ія 
сп

ож
ив

ач
ів

Когнітивна

Спонтанна обізнаність 0,045 7 6 5 5 2 3 7
Наведена обізнаність 0,045 10 10 9 7 4 5 10
Частка споживачів, що оцінюють 
бренд як лідера категорії 0,09 3 2 1 1 0 0 3

Афективна

Частка споживачів, що позитивно 
ставляться до бренду 0,09 8 5 5 4 3 3 7

Частка споживачів, задоволена 
брендом 0,108 7 6 7 5 6 5 8

Частка споживачів, що віддають 
перевагу бренду поряд із 
конкурентами

0,162 3 2 3 1 1 1 3

Поведінкова

Частка споживачів, що купують бренд 0,07 6 4 5 4 2 2 5
Частка ринку 0,08 8 5 7 3 3 1 7
Частка споживачів, що здійснюють 
повторну купівлю 0,05 7 8 8 2 3 3 7

Реакція партнерів

частка контрагентів, що співпрацюють 
з брендом 0,02 9 8 8 6 3 2 8

частка партнерів, які задоволені 
співробітництвом 0,05 7 6 7 4 4 4 7

партнери, які мають довготривалі 
відносини 0,03 5 4 3 3 2 2 5

Реакція 
конкурентів

частка компаній, що вважають бренд 
сильним гравцем ринку 0,08 8 7 8 4 6 5 8

Реакція 
контактних 
аудиторій

частка контактних аудиторій, що 
мають позитивне ставлення до бренду 0,04 7 6 7 4 6 4 7

частка контактних аудиторій, які 
готові до співробітництва з брендом 0,04 4 3 3 2 2 2 4

Інтегральна оцінка реакції ринку на бренд 1 6,17 4,9 5,36 3,28 3 2,64 6,02
Джерело: розроблено автором
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марки Mister Chyster і San Clean охарактеризовані як раціо-
нальні бренди з переважанням функціональних характеристик.  
Бренд Cillit Bang більше тяжіє до переважання емоційних 
характеристик. 

Наступні етапи аналізу спрямовані на оцінку реального 
ринкового положення бренду, досягнутого внаслідок сформо-
ваного у цільових аудиторій уявлення про нього. Для цього 
проводиться оцінка показників пропозиції бренду (табл. 4.) і 
реакції ринку на бренд (табл. 5). 

За комплексним оцінюванням пропозиції брендів за еле-
ментами товар, ціна, розподіл та просування, можна зробити 
висновок, що завдяки високому рівню сприйняття якості (інте-
гральна оцінка споживачів та експертів) та широкому асорти-
менту разом з високими оцінками за іншими характеристиками 
лідирує бренд Mr. Muscle. Слідом за лідером розташувалися 
бренди Domestos та Clin. Найменші оцінки пропозиції бренду 
отримали Mister Chyster і San Clean, оскільки незважаючи на 
високі показники за якістю та широтою асортименту, вони 
охоплюють менше покриття торгових точок і так інтенсивно 
рекламують продукцію як конкуренти. Наступною складовою 
ринкового положення брендів є реакція суб’єктів ринку на 
бренд, оцінки наведені в таблиці 5. За показником реакції ринку 
на бренд лідерами є Mr. Muscle, Domestos та Clin, оскільки ком-
панії протягом тривалого часу вибудовували відносини із стей-
кхолдерами на принципах етичного ведення бізнесу.

У результаті об’єднання показників сприйняття образу 
бренду та положення бренду на ринку, отримуємо комплексну 
інтегральну оцінку позиції брендів (табл. 6).

Отже, за результатами оцінювання брендів на ринку мию-
чих засобів на основі комплексного підходу, можна зробити 
висновок, що найкращу позицію займає бренд Mr. Muscle, 
який отримав інтегральну оцінку 6,49. Високі оцінки бренду за 
кожною групою показників характеризують позиції бренду як 
досить стійкі та сильні. Образ бренду позитивно сприймається 
споживачами, і відповідає цільовому позиціюванню, оскільки 
асоціюється у більшості респондентів з безпечністю для здо-
ров’я, а використання продукції пов’язане у споживачів із від-
чуттям турботи про сім’ю. Пропозиція бренду отримала най-
вищу оцінку серед конкурентів на ринку засобів для чищення, 
оскільки бренд Mr. Muscle вирізняється дуже високою якістю, 
широким асортиментом (різні сегменти, великий вибір в кож-
ному сегменті), гарною представленістю у торгових мережах 
та ефективною рекламною діяльністю у різних каналах кому-
нікації. Інтегральний показник реакції ринку на бренд є вищим 
порівняно з іншими досліджуваними брендами завдяки тому, 

що бренд завоював лояльність споживачів і партнерів, контак-
тних аудиторій, зарекомендував себе як сильний гравець ринку.

Бренд Domestos за результатами комплексного оцінювання 
його ринкових позицій, опинився на другому місці з інте-
гральною оцінкою 6,46, дуже близько до позиції лідера. Бренд 
Domestos має в асортименті засоби, які позиціонуються вироб-
ником як універсальні, і користуються значною популярністю 
у споживачів вітчизняного ринку. Сприйняття образу бренду 
Domestos отримало найвищу оцінку, з огляду на яскраво вира-
жені функціональні та емоційні характеристики, диференціа-
цію та унікальність, що проявляється у високоефективній фор-
мулі та дезінфекції. Високими є показники пропозиції бренду, 
які були сформовані на основі гарних показників якості, висо-
кого рівня захисту торгової марки, ефективної дистрибуції та 
охоплення рекламою. 

Бренди Cif та Clin отримали оцінки вище середнього, що 
свідчить про досить упевнені позиції, але з одного боку їм не 
вистачає сили образу бренду у свідомості споживача, оскільки 
вони не розуміють чіткої відмінності цих брендів від інших, 
хоча більшість із них лояльна до бренду, задоволена результа-
том використання засобів. Положення на ринку можна охарак-
теризувати як стійке, але наявність лідерів галузі значно посла-
блює позиції цих брендів. Засоби під торговою маркою Cillit 
Bang має слабші позиції, хоча бренд досить позитивно оціню-
ється споживачами, лише невелика частка споживачів купують 
цей бренд, невелика кількість контрагентів займається реаліза-
цією засобів побутової хімії під цим брендом.

Бренд Mister Chyster та бренд San Clean мають набагато 
слабші позиції, оскільки їм складно протистояти відомим світо-
вим брендам, які вже отримали визнання споживачів. Але з огляду 
на вигідне співвідношення «ціна-якість» засобу, ці бренди будуть 
посилювати свої позиції, якщо зможуть обрати правильну стра-
тегію позиціювання та донести до споживача інформацію про 
основні переваги та унікальні властивості продукції.

Висновки і пропозиції. Для оцінювання позиції бренду 
на ринку запропоновано застосувати комплексний інструмент 
аналізу, який буде охоплювати дві підсистеми показників, що 
характеризують позицію бренду: змістовні аспекти позиції – 
уявлення про бренд у свідомості споживачів (образ бренду) 
та оціночні аспекти позиції – положення бренду на ринку, що 
включає в себе аналіз пропозиції бренду і реакцію ринку на 
бренд. Для оцінювання цих двох складових було визначено 
перелік показників, проведено комплексне опитування спожи-
вачів, партнерів, конкурентів, представників контактних ауди-
торій, та експертів. Шляхом підрахунку зважених оцінок кож-

Таблиця 6
Модель аналізу положення бренду на ринку

Група показників Вага Mr. 
Muscle Cif Clin Cillit 

Bang
Mister 
Chyster San Clean Domestos

Показники уявлення про бренд
Інтегральна оцінка сприйняття образу 
бренду 0,4 6,99 6,42 5,33 5,18 4,44 4,39 7,05

Показники положення бренду
Показники пропозиції бренду 0,3 6,14 4,64 5,56 4,15 3,02 2,94 6,11
Показники реакції ринку на бренд 0,3 6,17 4,90 5,36 3,28 3,00 2,64 6,02
Інтегральна оцінка положення бренду 0,6 6,16 4,77 5,46 3,72 3,01 2,79 6,06

Інтегральна оцінка бренду 1 6,49 5,43 5,41 4,30 3,58 3,43 6,46
Джерело: розроблено автором
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ного параметра моделі, було визначено інтегральний показник 
позицій брендів на вітчизняному ринку побутової хімії. 

Комплексне оцінювання позицій бренду є підґрунтям для 
прийняття важливих стратегічних рішень та розробки кон-
кретних заходів для досягнення цільового позиціювання, фор-
мування чіткого образу бренду та позитивної реакції ринку на 
пропозицію бренду. 

Література:
1. Аакер Д. Создание сильных брендов [Текст] / Д. Аакер – М. : 

Издательский Дом Гребенникова, 2003. – 340 с. 
2. Антошкин С.И. Капитал бренда: основные интерпретации и мо-

дель управления [Текст] / С.И. Антошкин // Вестник С.-Петерб. 
ун-та. Сер. Менеджмент. – 2014. – Вып. 4. – С. 68-100.

3. Капферер Ж.-Н. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка 
ценности бренда [Текст] / Ж-Н. Капферер ; пер. с англ. Е. В. Ви-
ноградовой; под. общ. ред. В. Н. Домнина. – Москва: Вершина, 
2007. – 448 с.

4. Келлер К. Стратегический брэнд-менеджмент: создание, оцен-
ка и управление марочным капиталом [Текст] / К. Келлер. –  
2-е изд. – пер. с англ. – М. : Вильямс, 2005. – 704 с.

5. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс [Текст] / 
Ф. Котлер, К. Л. Келлер ; пер. с англ. 3-е издание. – СПб.: Питер, 
2012. – 810 с.

6. Соловьева Д. В. Анализ позиции бренда на рынке: эволюция 
подходов [Текст] / Д. В. Соловьева, С. В. Афанасьева // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. Менеджмент. – 2012. – Вып. 4. – С. 49–81.

7. Соловьева Д. В. Маркетинговый анализ позиции бренда на 
рынке: комплексный метод [Текст] / Д. В. Соловьева, С. В. Афа-
насьева // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. Менеджмент. – 2013. – 
Вып. 1. – С. 31–68.

8. Старостіна А. О. Маркетингові дослідження національних і між-
народних ринків [Текст] : підруч. / А. О. Старостіна. – К. : ТОВ 
«Лазарит-Поліграф», 2012. – 480 с.

9. Темпорал П. Эффективный бренд-менеджмент [Текст] / П. Тем-
порал ; [пер. с англ.]. – СПб. : Нева, 2003. – 320 с.

10. Траут Дж. Позиционирование. Битва за узнаваемость [Текст] / 
Дж. Траут, Е. Райс; [пер. с англ. С. Жильцова]. – СПб. : Питер, 
2004. – 256 с.

11. Aaker D. Brand Relevance: Making Competitors Irrelevant / 
D. Aaker San Francisco: Jossey-Bass, 2011.

12. Blackwell R. D. Consumer Behavior / R. D. Blackwell, P. W.Miniard, 
J. F. Engel. – Boston: South-Western College Pub, 2005.

13. Chernatony L. Creating Powerful Brands / L. Chernatony, M. Mc-
Donald, E. Wallace. – UK: A Butterworth-Heinemann Title, 2010.

14. Пэйн Д. Brand Asset Valuator – методика измерения ценности 
брендов [Електронний ресурс] / Д. Пэйн. – Режим доступу: 
http://marketing.web-standart.net/node/1112

15. Споживчі тренди догляду за будинком і одягом, а також розподі-
лу обов'язків у світі і в Україні [Електронний ресурс] / Офіцій-
ний сайт AC Nielsen Україна. – 07 квітня 2016. – Режим доступу: 
http://www.nielsen.com/ua/uk/insights/news/2016/homecare-for-
web.html

16. Украина: рынок синтетических моющих средств [Електронний 
ресурс] // Химия Украины и мира. – 2013. – Режим доступу: 
http://ukrchem.dp.ua/2013/09/07/ukraina-rynok-sinteticheskix-
moyushhix-sredstv-i-kvartal-2013-goda.html#more-25479

Фирсова С.Г. Методические подходы к оценива-
нию позиции бренда на отечественном рынке быто-
вой химии

Аннотация. В статье проанализированы современ-
ные методы анализа функционирования брендов. Опре-
делено, что существующие подходы сосредоточивают 
свое внимание исключительно на потребительской ау-
дитории, не имеют четко структурированной системы 
показателей и предназначены для оценивания таких 
объектов, как стоимость бренда, рыночная сила брен-
да, эффективность управления брендом. Обоснована 
необходимость систематизации показателей и фор-
мирования комплексного метода оценивания позиции 
бренда. Оценены позиции брендов на отечественном 
рынке бытовой химии на основе комплексного подхода, 
который учитывает субъективное представление про 
бренд целевых аудиторий и объективное положение на 
рынке, которые формируется под влиянием факторов 
микро- и макросреды.

Ключевые слова: бренд, позиционирование брен-
да, позиция бренда, оценивание позиции бренда, по-
казатели представления о бренде, показатели позиции 
бренда, показатели реакции рынка на бренд.

Firsova S.H. Methodological approaches and  
research strategies to the analysis of brand developing 
in Ukrainian household chemistry industry

Summary. The paper examines modern methods of 
brands functioning analysis. It is found that existing meth-
ods and approaches focus solely on consumer audiences; 
do not have any coherent and stable structural system and 
are designed to evaluate such parameters as brand value, 
brand market power and brand management efficiency. The 
need to systematize indicators and comprehensively eval-
uate method of brand positioning design and development 
is emphasized. Brand positions in the domestic market of 
household chemicals in an integrated approach that takes 
into account the subjective understanding of the brand in 
the target audience and objective position in the market, 
which is influenced by factors of micro and macro environ-
ments, are analysed and evaluated.

Keywords: brand, brand positioning, brand develop-
ment, brand positions evaluation, brand awareness indica-
tors, brand supply indicators, indicators of marketing reac-
tion on brand.



92

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

УДК 330.339:663.5

Шевченко Л.О., 
аспірант, 

Національний університет харчових технологій

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ РИНКІВ ЗБУТУ ШЛЯХОМ ОСВОЄННЯ 
РИНКІВ ЄС ТА СВІТУ ДЛЯ СПИРТОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. Розглянуто проблеми розвитку місць 
провадження діяльності ДП «Укрспирт» та спиртових 
підприємств, які підпорядковуються Концерну «Укр-
спирт». Наголошено на необхідності проведення дій 
щодо диверсифікації ринків збуту для спиртових під-
приємств. Перспективними ринками збуту для спирто-
вих підприємств визначені ринки ЄС (позитивним ас-
пектом є тимчасове застосування торговельної частини 
Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом) та 
світові торгові біржі (вихід на Чиказьку торгову біржу). 
Визначено, що впровадження принципів співпраці із 
ЄС мають позитивні наслідки: підвищення стандартів 
якості для спиртового виробництва; додатковий при-
буток при здійсненні експортних операцій спиртовими 
підприємствами від скасування ввізних мит ЄС; від-
криття та освоєння для українських спиртових підпри-
ємств ринків державних закупівель держав-членів ЄС. 
Визначено, що диверсифікація ринків збуту шляхом 
виходу на ринки ЄС та світу надасть можливість для 
запуску частини непрацюючих спиртових заводів та от-
римання додаткового прибутку.

Ключові слова: спирт, диверсифікація, спиртові 
підприємства, збут, ринок ЄС, Чиказька торгова біржа, 
експорт.

Постановка проблеми. В сучасному економічному серед-
овищі однією із основних проблем спиртових підприємств є 
неможливість забезпечення стабільної роботи, виробництва 
та реалізації спирту для більшості спиртових заводів. Це від-
бувається за рахунок того, що попит на внутрішньому ринку 
покривається запуском та виробництвом спирту 20 спиртовими 
заводами (15 МПД в складі ДП «Укрспирт» та 5 самостійних 
спиртових заводів, які в підпорядкуванні Концерну «Укр-
спирт»), а інші 62 спиртових заводи (26 МПД ДП «Укрспирт» 
та 36 спиртових заводів Концерну «Укрспирт») простоюють, 
що призводить до морального зношення обладнання, підви-
щенням соціальної напруги і до недоотриманням можливих 
прибутків та несплату податків до бюджету.

Протягом останніх п’яти років катастрофічно знизились 
обсяги експорту спирту етилового харчового та спирту тех-
нічного з 2,5 млн. декалітрів в рік до 150 тис. декалітрів в рік. 
Спиртові заводи фактично не мали можливості забезпечити 
конкурентоздатну ціну на спирт для продажу на зовнішньому 
ринку через високу вартість сировини та енергоносіїв і, як 
наслідок, високу собівартість виробництва спирту. 

За сьогоднішньої економічної ситуації в країні та із можли-
вим підписанням Угоди про асоціацію між Україною та Євро-
союзом спиртовим підприємствам необхідно забезпечити всі 
необхідні умови та технічні регламенти для виконання вимог 
щодо виходу спирту на ринки ЄС та світу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження 
процесів диверсифікації ринків збуту висвітлені в працях відо-

мих західних економістів, таких як І. Ансоф, А.А. Томпсон,  
А.Дж. Стрікленд, М.Є. Портер, Г. Гольдштейн, Б. Карлоф, 
Ф. Котлер, М. Паск’є, П. Друкер, Р. Фатхутдінов, так і вітчиз-
няних економістів С. Попова, О. Віханського, М. Корінько, 
З. Шершньова, М. Скоробогатов, О. Куцерубова, М. Багорка, 
І. Білоткач, Є. Богуславський, Л. Федулова та інші.

Виділення не вирішених раніше частин загальної про-
блеми. Враховуючи розгорнуті дискусії вчених відносно необ-
хідності вжиття заходів стосовно відновлення та розвитку 
підприємств спиртової промисловості, нами досліджується 
питання освоєння ринку ЄС та вихід на світові товарні біржі 
зі спиртом етиловим та спиртовмісними рідинами у відповід-
ності до попиту.

Метою статті є визначення перспектив розвитку спирто-
вих підприємств шляхом диверсифікації ринків збуту спирту, а 
саме освоєння ринків ЄС та світу.

Виклад основного матеріалу. Перспективними напрям-
ками розширення ринків збуту спиртових заводів є вихід на 
європейський ринок та на світові товарні біржі.

Диверсифікація ринків збуту шляхом освоєння ринку ЄС та 
інших країн є одним із шляхів подолання кризового становища 
для спиртового виробництва. Дослідження існуючого попиту 
свідчить, що для виходу на нові ринки збуту спиртовим підпри-
ємствам необхідно перепрофілювати частину потужностей на 
виробництво технічного спирту або інвестувати в дооснащення 
спиртових заводів лініями по виробництву технічних рідин.

Європейський Союз – це найбільший єдиний ринок в світі, 
який складається з 28 країн та охоплює населення , чисельність 
якого в 11 разів перевищує чисельність населення України. Це 
понад 500 мільйонів споживачів, середній дохід яких складає 
39,000 доларів США. Для того, щоб Україна могла легко та 
ефективно продавати свої товари на цьому ринку, відповідні 
регламенти, стандарти вимоги щодо безпечності продукції 
мають бути гармонізовані відповідно до вимог ЄС [5]. 

Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної 
промисловості «Укрспирт», до складу якого входять 41 місце 
провадження діяльності та 41 самостійні юридичні особи – 
державні спиртові заводи, які входять до складу Концерну 
«Укрспирт» та підпорядковуються Міністерству аграрної полі-
тики та продовольства України, формують спиртову промисло-
вість України.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 
28.07.2010 року № 672 було створене Державне підприємство 
спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт». 
Тобто 38 спиртових заводів приєднались до ДП «Укрспирт», 
шляхом передачі активів і пасивів на баланс. В підсумку єдиною 
юридичною особою є ДП «Укрспирт» – до кінця 2014 р. в складі 
38 місць провадження діяльності (МПД). В кінці 2014 року до 
складу ДП «Укрспирт» приєднуються ще 3 спиртових заводи.

Таким чином, станом на 01.01.2016 в складі ДП «Укр-
спирт» – 41 місце провадження діяльності, які створені фак-
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тично на базі майна 40 спиртових заводів, які реорганізувалися 
шляхом приєднання до ДП «Укрспирт», виробнича потужність 
яких понад 36 мільйонів декалітрів на рік.

Необхідно зазначити, що для ДП «Укрспирт» пріоритетним 
напрямком роботи завжди був експорт продукції. Основними 
ринками збуту для ДП «Укрспирт» були ринки Туркменістану, 
Грузії, Азербайджану, Туреччини, Австрії, Польщі.

Динаміку реалізації на експорт спирту етилового харчового 
та технічного спиртовими підприємствами протягом 2010-
2015 рр. можна проаналізувати за даними рис. 1.
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Рис. 1. Динаміка реалізації на експорт спирту етилового 
харчового та технічного спиртовими підприємствами 

протягом 2010-2015 рр.

Аналізуючи обсяги експортованого харчового етилового 
спирту спиртовими підприємствами необхідно звернути увагу 
на наступні моменти.

Протягом 2010 р. відбувається суттєве підвищення показ-
ників експорту, а саме на рівні 2450,0 тис. дал. Даний показник 
був досягнутий завдяки широко розгалуженому ринку збуту, 
низькій та конкурентоспроможній ціні, високій якості спирту 
харчового. 

На початку 2011 р. у зв`язку із початком проведення реор-
ганізації шляхом утворення ДП «Укрспирт» обсяги етилового 
харчового спирту, який відвантажується на експорт, суттєво 
знизились, а саме на 42% менше за показники реалізації про-
тягом 2010 р.

Негативна тенденція скорочення обсягів експорту зберег-
лась протягом 2012-2015 рр., а саме зменшились обсяги реалі-
зації на 86%, 99% та 93% відповідно. 

Суттєве скорочення експорту відбулось за рахунок неспро-
можності забезпечення ціни на спирт харчовий на зовнішньому 
ринку. Спиртові підприємства не мали можливості знижувати 
ціни, оскільки із нестійкою економічною ситуацією в країні, 
собівартість виробництва спирту етилового була і є високою.

Для підприємств спиртової галузі наразі актуальним 
питання є виробництво та реалізація спирту технічного на 
ринки ЄС та світу, оскільки це надасть можливість для пере-
оснащення вільних виробничих потужностей при незначних 
інвестиціях та запуск непрацюючих спиртових заводів, які фак-
тично простоюють.

У економічно стабільних державах світу близько 95% 
виробленого технічного спирту йде на виробництво технічних 
рідин, наприклад на паливний етанол. Інші 5% виробленого 
спирту – в харчову промисловість. В нашій країні більшість 
виробленого спирту використовується в харчовій промисло-
вості, а випуск технічних рідин майже не відбувається. 

Ситуація, яка склалась на ринку реалізації спирту тех-
нічного на експорт є негативною, оскільки виробництво тех-

нічного спирту – один із напрямків диверсифікації прибутків 
спиртових підприємств, оскільки попит на даний вид спирту є 
суттєвий в країнах ЄС, СНГ.

Випуском спирту технічного займаються лише 3 спирто-
вих заводів, але фактично та постійно виробляють 2 заводи: 
Довжоцьке МПД ДП «Укрспирт» та ДП «Уладівський спир-
товий завод». Протягом 2010-2013 рр. ДП «Довжоцький 
спиртовий завод» реалізує на експорт від 7,83 тис. дал до 
65,39 тис. дал, а в складі ДП «Укрспирт», Довжоцьке МПД 
реалізує на 90% більше, ніж будучи самостійною юридичною 
особою в 2012 р.

Реалізація спирту технічного на експорт ДП «Уладівський 
спиртовий завод» сягає від 57,13 тис. дал. до 163,9 тис. дал.

Необхідно зазначити, що протягом 2015 р. експорт спирту 
технічного не здійснювався, натомість весь обсяг виробленого 
спирту був реалізований на внутрішньому ринку.

Під час вивчення потреб європейського ринку визначився 
дефіцит спирту етилового з концентрацією менш як 80 об.,%. 
Необхідно зазначити, що ДП «Укрспирт» має можливість виро-
бляти даний вид спирту.

Також зауважимо, що ДП «Укрспирт» при впровадженні 
аспектів торговельної частини Угоди про асоціацію між Укра-
їною та ЄС має можливість отримати тарифні квоти, які діють 
за принципом «перший прийшов, перший отримав» на екс-
порт. Дана тарифна квота визначена на рівні – 0% для перших 
27 тис. тон із подальшим збільшенням до 100 тис. тон протягом 
5 років. Тобто у 2016 році ДП «Укрспирт» має можливість екс-
портувати 27 тис. тонн спирту та інших спиртовмісних рідин 
по коду 2207 та 2208.

Враховуючи те, що існує дефіцит спирту етилового з кон-
центрацією менш як 80 об., %, то найбільш важливим аспектом 
для ДП «Укрспирт» є отримання ліцензії по коду 2208 на поста-
чання в країни ЄС. 

Наступним кроком необхідно визначити кількість заводів, 
які знаходяться ближче до західного кордону України з метою 
скорочення витрат на логістику. Таким чином, ці заводи повинні 
бути реконструйовані для забезпечення конкурентоспроможно-
сті продукції. Необхідно впровадити енергоефективні техноло-
гії та обладнання, які знизять споживання палива на 30%. 

Ці заходи охоплять потреби ЄС в спирті і нададуть мож-
ливість диверсифікувати виробництво ДП «Укрспирт» і збіль-
шити обсяг запланованих і реальних прибутків.

Іншим методом розширення ринків збуту для підприємств 
спиртової галузі є освоєння світового ринку через вихід на між-
народні товарні біржі.

Міжнародні товарні біржі належать до організованих товар-
них ринків. Класичні визначення розглядають товарну біржу 
одночасно як особливий вид постійно діючого ринку, на якому 
здійснюються угоди з купівлі–продажу масових, сировинних і 
продовольчих товарів, що мають спільні родові ознаки, якісно 
однорідні та взаємозамінні, і як ринковий механізм, завданням 
якого є виконання ряду стабілізаційних функцій в економіці, 
а саме: ліквідності та оптимального розподілу найважливіших 
сировинних товарів [4, с. 268].

Перспективною товарною біржею, на яку можуть вийти 
українські виробники спирту етилового, є Чиказька товарна 
біржа.

Чиказька товарна біржа (англ Chicago Mercantile Exchange) – 
одна із крупніших і найбільш диверсифікована товарно-сиро-
винна біржа світу, розташовується в Чикаго, США. 12 липня 
2007 р через придбання найстарішої ф'ючерсної біржі світу – 
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Чиказької торгової палати (CBOT) – була об'єднана з нею у 
найбільший нині діючий торговельний майданчик ф'ючерсами 
CME Group [1].

Проаналізуємо ціновий діапазон на спирт етиловий харчо-
вий та технічний, які представлені в Річному звіті про ціноутво-
рення на спирт на міжнародній арені (Чиказька товарна біржа), 
який забезпечений незалежною аудиторською компанією 
Informa PLC (Велика Британія) [3].

Динаміка цін на міжнародній Чиказькій товарній біржі на 
технічний спирт в період 2011-2016 рр. представлені на рис. 2 
(в євро та доларах США за 10 декалітрів).

Аналізуючи дані рис. 2 можна зробити наступні висновки. 
Основні дії з продажу спирту відбуваються к раїнах ЄС. Про-
тягом 2011-2016 рр. спостерігається позитивна тенденція до 
зниження рівня цін на технічний спирт.
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Рис. 2. Динаміка цін на технічний спирт  
в країнах ЄС та світу 2011-2016 рр.

Найнижчий рівень цін на технічних спирт спостерігається в 
2016 році в країнах ЄС, США та Бразилії, в Пакистані протягом 
2016 року спирт реалізується за ціною на 10% більшою за ціни 
країн ЄС та на 36% більшою за ціни США.

Найвищі ціни на технічний спирт спостерігаються про-
тягом 2011-2013 рр. Протягом 2014 р. відбувається суттєвий 
спад рівня цін по країна ЄС, а саме на 41%. В США та Бразилії 
рівень цін знижується не суттєво, на 10%, а в Пакистані рівень 
цін підвищується на 2%.

Рівень цін на спирт етиловий харчового призначення про-
тягом 2011-2016 рр. на ринку ЄС, можна проаналізувати за 
даними табл. 1. Дані наведенні в євро за 10 літрів 96% та 99% 
спирту етилового.

Аналізуючи рівень цін на харчовий спирт 96% об. та 99% 
об. на ринку ЄС можемо побачити, що найвищий рівень цін 
спостерігається протягом 2011 р., що пояснюється суттєвим 
неврожаєм на сировину - зерно, тому собівартість виробництва 
спирту була високою. Протягом 2012-2013 рр. спостерігається 
зменшення ціни на спирт в середньому на 17% із 2011 р. Протя-

гом 2014-2016 рр. рівень цін має позитивну тенденцію до зни-
ження, а саме в середньому на 7% менше за середній діапазон 
цін протягом 2012-2013 рр. 

Наразі ДП «Укрспирт» реалізовує спирт етиловий на екс-
порт за ціною 7 доларів США., тобто враховуючи цінову 
кон’юнктуру, необхідно шукати шляхи для зниження собівар-
тості спирту та намагатись виходити на ринки ЄС.

На нашу думку, основними позитивними аспектами виходу 
спирту на товарні біржі є:

– висока концентрація попиту та пропозиції на спирт 
етиловий харчовий та технічний в одному місці. Це досяга-
ється шляхом залучення до біржових операцій якомога більшої 
кількості продавців і покупців спирту. Концентрація попиту та 
пропозиції на спирт дозволяє виявити реальну збалансованість 
ринку спирту, спрямувати ресурси на забезпечення покупців 
необхідною кількістю спирту, обмежити випуск спирту у міру 
насичення потреби в них;

– оптовий товарообіг спирту регулюється на основі рин-
кових законів. Забезпечується шляхом впорядкування опто-
вого товарообігу спирту, реалізацією найефективніших шляхів 
розподілу спирту від виробника до покупців, мінімізувавши 
зумовлені цим витрати;

– кваліфіковане посередництво між продавцями і покуп-
цями спирту. На товарній біржу залучаються кваліфіковані 
оптові посередники, які добре ознайомлені з умовами реаліза-
ції та закупівлі спирту, станом поточної біржової кон'юнктури 
та у стислі строки можуть з'єднати контрагентів між собою. 
Біржове посередництво сприяє прискоренню руху товарних 
і грошових потоків, подальшому піднесенню виробництва 
спирту, мінімізації пов'язаних з цим витрат;

– формування ринкових цін на спирт. Вважається, що 
товарна біржа – це інструмент формування ціни на спирт, 
оскільки механізм біржового ціноутворення дозволяє визна-
чити реальне співвідношення попиту та пропозиції на спирт, 
врахувати умови поставки та оплати спирту та інші чинники;

– зближення взаємозв’язків між покупцями і продавцями 
спирту у просторі та часі. Біржова торгівля сприяє формуванню 
ефективних міжрегіональних зв'язків, а також через механізм 
ф'ючерсних угод дозволяє пов'язати не тільки поточні, але й 
перспективні спільні інтереси продавців і покупців спирту;

– боротьба з виявами монополізму на товарних ринках. 
Товарна біржа сприяє створенню умов для активізації різних 
форм цінової конкуренції;

– мінімізація комерційного та фінансового ризиків. Біржа 
виступає гарантом виконання укладених на ній угод, підвищує 
надійність їх реалізації. Окрім того, на біржі відпрацьовано 
особливий механізм страхування цінового ризику, що в умовах 
нестабільності економічної та біржової кон'юнктури дозволяє 
знизити до мінімуму комерційний і фінансовий ризик продав-
ців та покупців.

Таблиця 1
Ціновий діапазон на спирт етиловий харчовий протягом 2011-2016 рр.

Регіон 2011 2012 2013 2014 2015 2016
96% 99% 96% 99% 96% 99% 96% 99% 96% 99% 96% 99%

Західна Європа 75-78 78-81 64-67 68-70 67-71 68-73 60-63 67-69 59-61 65-67 61-63 65-67
Центральна Європа 77-81 79-83 65-68 70-75 68-72 68-73 62-64 67-69 60-62 65-67 60-64 64-67
Південна Європа 80-82 84-87 80-82 84-87 73-76 77-79 63-67 70-73 63-67 70-73 63-65 71-73
Північна Європа 78-80 80-82 67-69 70-72 66-68 68-71 61-63 66-69 61-63 63-65 62-64 67-69
Східна Європа 79-81 84-86 75-77 79-81 72-74 72-75 68-72 67-71 62-64 66-68 62-66 64-66
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Результати регулярних біржових торгів дозволяють забез-
печити повну інформованість учасників ринку продажу спирту, 
про стан попиту і пропозиції, ціни, рівень конкуренції на ринку 
спирту того чи іншого товару.

Отже, для спиртових підприємств позитивними аспектами 
співпраці із ЄС є:

– підвищення стандартів якості для спиртового виробни-
цтва;

– додатковий прибуток при здійсненні експортних опера-
цій спиртовими підприємствами від скасування увізних мит ЄС;

– відкриття та освоєння для українських спиртових під-
приємств ринків державних закупівель держав-членів ЄС.

Вільна торгівля з ЄС а саме впровадження Угоди про асо-
ціацію Україна-ЄС передбачає не лише відміну митних ставок 
або запровадження нульових ставок у двосторонній торгівлі – 
українські спиртові підприємства повинні виконати ряд дій, а 
саме провадити європейські технічні стандарти, стандарти яко-
сті виробництва спирту, інші регуляції, що стосуються безпеч-
ності виробництва спирту та спиртовмісної продукції. 

Спирт етиловий в Україні виготовляється у відповідності 
до сертифікованої системи менеджменту якості, безпеки та еко-
логічного керування: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ХАССП 
(Hazard Analysis and Critical Control Points). Даних стандартів 
вистачає для реалізації спирту на експорт в Європейські країни, 
але для окремих покупців також необхідно отримати Сертифи-
кат СЕ (EC Certificate of Compliance).

Особливу увагу для підприємств спиртової промисловості 
є завдання виходу на світові державні закупівлі. Удосконалення 
законодавчої бази та процедур в сфері державних закупівель 
надасть можливість українським спиртовим підприємствам 
приймати участь на рівних умовах з європейськими спирто-
вими підприємствами у проведенні робіт за державним замов-
ленням, наданні послуг та у проведенні тендерів на рівні ЄС, 
національному та регіональному рівні. Обсяг ринку державних 
закупівель складає майже 2,5 трлн. доларів США.

До позитивних аспектів також можна віднести торгівлю 
послугами. Спиртові підприємства отримають можливість 
продавати окремі послуги в країнах ЄС на кращих умовах, ніж 
будь-які інші країни, а в деяких випадках отримають право на 
застосування національного режиму. Угода надає спиртовим 
підприємствам право на заснування представництв (за умови 
виконання певних вимог) та автоматично поширюється на нові 
послуги в майбутньому.

Впровадження та удосконалення технічних регламентів 
надасть можливість спиртовим підприємствам забезпечити 
відповідність своїх регламентів та процедур регламентам та 
процедурам ЄС, сертифіковані спирт харчовий та спирт техніч-
ний вважатимуться такими, що відповідають вимогам ЄС і не 
потребуватимуть додаткових перевірок.

Перевагою для спиртового виробництва також є спрощення 
митних процедур: митні органи України та ЄС співпрацюва-
тимуть з метою спрощення митного оформлення та митних 
процедур на кордоні за умови впровадження заходів для недо-
пущення незаконних дій.

Висновки і пропозиції. Вітчизняна спиртова промисло-
вість потребує суттєвих змін, особливо в частині відновлення 
роботи спиртових підприємств. 

Вітчизняний спирт етиловий вже відомий та конкуренто-
здатний на ринках Середньої Азії та Кавказу, Туркменістану, 
Грузії, Азербайджану, Туреччини, Австрії, Польщі.

Диверсифікація ринків збуту шляхом виходу на ринки ЄС 
та світу надасть можливість для запуску частини непрацюючих 
спиртових заводів.

Для виходу на нові ринки спиртових заводів необхідно 
здійснити ряд заходів, а саме в частині удосконалення законо-
давства, впровадження та удосконалення технічних регламен-
тів, удосконалення митного оформлення, а найголовніше змен-
шення собівартості виробництва спирту та як наслідок ціни на 
реалізацію на експорт. Особливу увагу необхідно приділити 
виходу на світові державні закупівлі, що надасть можливість 
для вітчизняних спиртових підприємств приймати участь на 
рівних умовах з європейськими та світовими спиртовими під-
приємствами у проведенні робіт за державним замовленням.
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Шевченко Л.О. Диверсификация рынков сбыта 
путем освоения рынков ЕС и мира для спиртовых 
предприятий

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы разви-
тия мест осуществления деятельности ГП «Укрспирт» 
и спиртовых предприятий, которые в подчинении Кон-
церна «Укрспирт». Отмечена необходимость проведе-
ния действий по диверсификации рынков сбыта для 
спиртовых предприятий. Перспективными рынками 
сбыта для выхода спиртовыми предприятиями опреде-
ленные рынки ЕС (положительным аспектом является 
временное применение торговой части Соглашения об 
ассоциации между Украиной и Евросоюзом) и мировые 
торговые биржи (выход на Чикагскую торговую биржу). 
Определено, что внедрение принципов сотрудничества 
с ЕС имеют положительные последствия: повышение 
стандартов качества для спиртового производства; до-
полнительную прибыль при осуществлении экспорт-
ных операций спиртовыми предприятиями от отмены 
ввозных пошлин ЕС; открытие и освоение для украин-
ских спиртовых предприятий рынков государственных 
закупок государств – членов ЕС. Определено, что ди-
версификация рынков сбыта путем выхода на рынки 
ЕС и мира предоставит возможность для запуска части 
неработающих спиртовых заводов и получения допол-
нительной прибыли.

Ключевые слова: спирт, диверсификация, спир-
товые предприятия, сбыт, рынок ЕС, Чикагская торго-
вая биржа, експорт.
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Shevchenko L.O. Market outlets diversification by 
entering the EU and the world markets for alcohol en-
terprises

Summary. The problem of places of activities of SE 
"Ukrspirt" and alcohol companies that are subordinated to 
Concern "Ukrspirt" is determined in the article. The neces-
sity of actions to diversify markets for alcohol companies 
is emphasized. It is identified that the perspective markets 
for alcohol entering are the EU market (positive aspect is 
the provisional application of the trade part of the Associ-
ation Agreement between Ukraine and the EU) and inter-
national trade exchange (entering the Chicago Mercantile 

Exchange). Determined that the implementation of the prin-
ciples of cooperation with the EU have positive effects: im-
proving quality standards for ethanol production; additional 
revenue from export for enterprises of alcohol by the EU 
fees cancellation; discovery and development for Ukrainian 
alcohol companies of the public procurement markets of the 
EU member states. Determined that the diversification of 
markets by entering the EU markets and world markets will 
provide an opportunity to run unemployed distilleries and 
receive additional income.

Keywords: alcohol, diversification, alcohol enterprises, 
sales, EU market, Chicago Mercantile Exchange, export.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ  
ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ

Анотація. У статті розкрито європейський досвід 
розвитку транспортно-логістичних центрів із метою 
виявлення можливостей адаптації його в Україні. 
Досвід країн Західної Європи свідчить про вели-
чезну роль транспортно-логістичних центрів. За ре-
зультатами наукового дослідження виділено п’ять 
категорій транспортно-логістичних центрів, класи-
фікація котрих історично обумовлена. Зважаючи на 
досвід європейських країн, виділено першочергові 
територіально-пріоритетні місця розташування тран-
спортно-логістичних центрів в Україні. Визначено 
особливості, котрі слід враховувати при будівництві 
транспортно-логістичних центрів в Україні. Визначе-
но, що в країнах Європейського Союзу великі тран-
спортно-логістичні центри створюються за підтрим-
ки держави. Всі транспортно-логістичні центри в 
Європейському Союзі відповідають загальноприйня-
тій структурі, а наявність або відсутність окремих 
елементів залежить від розміру транспортно-логіс-
тичного центру, а також його розташування і цілі 
функціонування. Також визначено принципи, на ко-
трих має базуватися робота транспортно-логістичних 
центрів в Україні. Наведений перелік переваг, котрим 
володіють транспортно-логістичні центри порівняно 
з іншими видами логістичних утворень.

Ключові слова: кластер, логістичний кластер, 
транспортний потік, логістика.

Постановка проблеми. Зростаючі товаропотоки в 
напрямку Україна-ЄС та загострення конкуренції на ринку 
міжнародних транспортних послуг вимагає вироблення нових 
підходів до розвитку транспортних відносин, створення нових 
технологій та підвищення якості надання послуг. При цьому 
під якістю сьогодні розуміється не тільки доставка товару 
до місця призначення та у визначений термін. Окрім пря-
мих функцій, транспортні компанії змушені надавати також 
і супутні послуги, що забезпечують споживачам зниження 
витрат і вартості доставки. Одночасно, темп зростання супут-
ніх послуг набагато перевищує темп зростання транспорт-
них послуг загалом. Проте, надання супутніх послуг повною 
мірою здатне забезпечити транспортно-логістичні центри, які 
доволі поширені за кордоном.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Основні 
розробки теоретичних аспектів сутності та формування 
економічних кластерів проводилися зарубіжними авторами 
Е. Дахменом, Е. Лімер, М. Портером, М. Тодаро, І. Толе-
надо, П. Фішером, М. Фельдманом, Д. Якобсоном, А. Янгом, 
Я. Суомінен. Серед вчених, які концентрують свою увагу 
на проблемі логістичних кластерів в Україні слід зазначити 
М. Данько, Т. Маселко, С. Співаковський, І. Токмакова та ін.

Невирішена раніше частина загальної проблеми 
полягає в тому, що незважаючи на наявність низки праць з 

цієї проблеми, в умовах сучасної економіки виникає необ-
хідність більш детального дослідження поширених за кор-
доном транспортно-логістичних центрів, їх формування та 
функціонування.

Мета статті полягає в дослідженні європейського дос-
віду розвитку транспортно-логістичних центрів та вияв-
лення можливостей адаптації його в Україні. 

Виклад основного матеріалу. В країнах Європи тран-
спортно-логістичні центри доволі поширені та можуть бути 
оформлені у вигляді центрів вантажообігу, центрів діяльно-
сті, логістичних платформ; логістичних вузлів; інтермодаль-
них терміналів та інших форм.

Проте відрізнятися транспортно-логістичні цен-
три можуть не тільки за назвою, а й за метою створення і 
функціонування. Так, наприклад, в Італії головною метою 
діяльності транспортно-логістичних центрів є організація 
перевезення вантажів морем, а в Німеччині – використання 
механізму взаємодії всіх видів транспорту. 

Європейська комісія опублікувала Послання, в якому 
наводиться бачення майбутнього транспортної галузі до 
2020 р. Згідно з визначеннями наведеними в цьому Посланні 
«транспортно-логістичний центр» – це територіальне об’єд-
нання незалежних компаній і органів, що займаються ван-
тажними перевезеннями і супутніми послугами, що включає 
щонайменше один термінал (місце, обладнане для перевалки 
і зберігання товарів,забезпечене контейнерами, змінними 
кузовами і напівпричепами, придатними для інтермодальних 
перевезень).

У Європі транспортно-логістичні центри почали ство-
рюватися ще на початку 80-их років минулого століття. 
Вперше транспортно-логістичний центр був розміщений 
в Баварії. Місце локації першого транспортно-логістич-
ного центру було обрано не випадково, а з тією метою, 
щоб мінімізувати витрати з постачання товарів. Вказаний 
транспортно-логістичний центр був розміщений у місті 
Інгольштадті, котре характеризувалося зручними залізнич-
ними та автомобільними під’їздними шляхами. Логістика 
поставок продукції було спроектована таким чином, щоб 
необхідні вантажі були на місці призначення ще до початку 
робочого дня.

Досвід країн Західної Європи свідчить про величезну 
роль транспортно-логістичних центрів. Так, в Голландії 
діяльність транспортних логістичних центрів приносить 
40% доходу транспортного комплексу, у Франції – 31%, в 
Німеччині – 25%. Терміни окупності транспортно-логістич-
ного центру складають приблизно 5-9 років.

У країнах Західної Європи частка логістичних послуг в 
економіці країни є однією з найбільш значущих. Серед країн 
в яких лідирує кількість зайнятих в компаніях, що надають 
допоміжні транспортні послуги слід виділити Німеччину, 
Італію, Іспанію, Францію, Великобританію. 
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У 1991 році на території європейського простору була 
створена Європлатформа (Europlatforms), котра представ-
ляє собою Європейську асоціацію транспортно-логістичних 
центрів. До складу даної організації входять 62 компанії з 
10 держав (Італії, Іспанії, Франції, Португалії, Данії, Німеч-
чини, Греції, Угорщини, України і Люксембургу). Основна 
мета діяльності вказаної Європлатформи полягає у створенні 
та управлінні діяльністю транспортно-логістичних центрів, 
котрі розміщені по всій Європі. Під керівництвом Європлат-
форми функціонує понад 2 400 транспортних і логістичних 
компаній. Стратегічна ціль функціонування Європлатформи 
полягає в просуванні та розширенні концепції створення 
транспортно-логістичних центрів по всьому світі та розви-
ток взаємовідносин транспортно-логістичних систем різних 
країн і регіонів.

Одним з найбільших транспортно-логістичних центрів 
у Європейському Союзі є «Bologna Freight Village» в Італії. 
Цей транспортно-логістичний центр розміщений на пере-
тині 5 найбільших залізничних і 4 автомобільних шляхів. 
Транспортно-логістичний центр «Bologna Freight Village» 
обслуговує близько 35% вантажопотоків італійського тра-
фіку і 16% міжнародного вантажного трафіку. До складу 
транспортно-логістичного центру «Bologna Freight Village» 
входить близько 100 транспортних і логістичних компаній 
з усього світу, а також митна служба, банківські установи, 
пошта, готелі і ресторани.

У результаті історично багатшої практики створення 
транспортно-логістичних центрів на території Європей-
ського Союзу та досліджень у цій сфері в науці сформува-
лася класифікація транспортно-логістичних центрів. Виді-
лять п’ять категорій транспортно-логістичних центрів:

1. Основні транспортно-логістичні центри загальноєвро-
пейського значення.

2. Основні транспортно-логістичні центри частково 
загальноєвропейського значення.

3. Другорядні транспортно-логістичні центри регіональ-
ного значення.

4. Національні допоміжні транспортно-логістичні цен-
три.

5. Регіональні допоміжні транспортно-логістичні центри.
У країнах Європейського Союзу крупні транспортно-ло-

гістичні центри створюються за підтримки держави. Всі 
транспортно-логістичні центри в Європейському Союзі 
відповідають загальноприйнятій структурі, а наявність або 
відсутність окремих елементів залежить від розміру тран-
спортно-логістичного центру, а також його розташування і 
цілі функціонування.

З огляду на вигідне географічне положення України 
необхідно сформувати сучасну, розвинену та економічно 
виправдану структуру транспортно-логістичних центрів на 
території нашої країни. Це нововведення сприятимуть інте-
грації ринку України в світову транспортну систему і роз-
витку транзитного потенціалу національної економіки.

Аналіз створення та функціонування транспортно-ло-
гістичних центрів в Європейському Союзі свідчить про 
необхідність великої кількості незалежних і конкуруючих 
між собою транспортно-логістичних компаній, наявність 
достатньої кількості терміналів, а також великої кількості 
компаній, що надають супутні послуги. Термінали мають 
бути універсального призначення і орієнтуватися на обробку 
як внутрішніх зовнішньоторговельних вантажів, так і тран-

зитних, що проходять через територію нашої країни. Також 
на транспортно-логістичних центрах буде організовано весь 
комплекс транспортно-експедиційних послуг, активізовано 
процес перевалки вантажів, автоматизований процес управ-
ління вантажними потоками і організовані інші види послуг, 
супутні перевезення вантажів.

Для комплексного обслуговування клієнтів необхідним є 
розміщення взаємодіючих за технологічним процесом уста-
нов та організацій, до яких відносяться транспортно-експе-
диційні організації, філіали транспортних компаній, банки, 
страхові компанії, готельні комплекси, заклади громадського 
харчування, сервісного обслуговування транспортних засо-
бів тощо. Така розгалужена інфраструктура надасть змогу 
здійснювати підготовку вантажу до загрузки, закріплення, 
укриття, перевезення, зберігання різними видами тран-
спорту; оформлення документів, необхідних для переве-
зення та зберігання вантажів, страхування, супровід та інші 
необхідні послуги.

Серед першочергових територіально-пріоритетних міс-
церозташувань транспортно-логістичних центрів в Україні 
слід виокремити такі місця:

1. В усіх обласних центрах, де спостерігається попит на 
транспортно-логістичні послуги, і розташування в місцях 
проходження міжнародних транспортних коридорів.

2. У спеціальних економічних зонах.
3. У містах, де спостерігається найбільший вантажопотік 

експортно-імпортних вантажів.
Отже, з огляду на зарубіжний досвід створення тран-

спортно-логістичних центрів при їх будівництві в Україні 
необхідно враховувати:

– розміщення транспортно-логістичних центрів 
поблизу автомагістралей, залізничних станцій та аеропортів, 
з метою використання різних видів транспорту для доставки 
вантажу;

– внутрішня кооперація і співпраця з транспортно-ло-
гістичними центрами, розташованими в інших областях або 
на кордоні з іншими країнами;

– розташування транспортно-логістичних центрів за 
межами міст, але в місцях, де спостерігаються високі показ-
ники експортно-імпортної діяльності;

– наявність поблизу транспортно-логістичних центрів 
розвиненої інфраструктури.

Крім вищенаведеного, робота транспортно-логістичних 
центрів повинна базуватися на принципах:

– відкритості – транспортно-логістичні центри мають 
бути доступними для всіх компаній незалежно від їх адміні-
стративно-правової форми;

– забезпеченості – транспортно-логістичні центри 
мають володіти устаткуванням, необхідним для транспорту-
вання вантажів (перевезення, експедирування, навантажен-
ня-розвантаження, пакетування вантажів, розукрупнення, 
консолідація, маркування, контроль за проходженням та від-
стеження вантажу під час перевезення, обробка і зберігання 
вантажів, перевезення збірних вантажів, агентування, пере-
вантаження, переадресація, зважування, митне очищення, 
підготовка експортно-імпортних документів, декларування, 
дослідницька діяльність, оренда, розробка оптимальних 
схем доставки, страхування, фінансові операції, АЗС, авто-
мийки тощо);

– організаційного управління – керівництво тран-
спортно-логістичним центром має здійснюватися єдиним 
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керівним органом – незалежною юридичною компанією, що 
діє від імені транспортно-логістичного центру та захищає 
загальні інтереси компаній, розташованих у його межах;

– конкуренції – в структурі транспортно-логістичних 
центрів має бути велика кількість конкуруючих між собою 
транспортних, логістичних та експедиторських компаній;

– взаємодії – в транспортно-логістичних центрах має 
здійснюватися діяльність, пов’язана з транспортними пере-
везеннями і логістичними операціями відповідно до націо-
нальної і міжнародної взаємодії, з метою оптимізації ван-
тажних потоків.

Висновки і пропозиції. У світовій практиці транспорт-
но-логістичні центри можуть варіюватися за своїми розмі-
рами, широтою охоплення та іншими показниками. Квін-
тесенцію критеріїв класифікації транспортно-логістичних 
центрів можна навести, узагальнивши дані європейських 
дослідників.

Ми вже визначили, що до складу транспортно-логістич-
них центрів може входити безліч підприємств, що спеціалі-
зуються на виконанні конкретних ринкових функцій. Між 
ними, з метою інтенсивного розвитку, відбувається вільний 
обмін інформацією і поширення інноваційних технологій. 
Взаємозв’язки всередині транспортно-логістичних центрів 
ведуть до розробки нових шляхів у набутті конкурентних 
переваг і породжують абсолютно нові можливості. Більшість 
підприємств в складі транспортно-логістичних центрів в 
процесі розвитку взаємодії і зближення інтересів поступово 
долають роз’єднаність, інертність і замкнутість на внутріш-
ніх проблемах, що позитивно впливає на зростання їх тех-
нічного рівня і конкурентоздатності.

Таким чином, транспортно-логістичні центри володіють 
низкою переваг порівняно з іншими видами логістичних 
утворень:

1) в транспортно-логістичні центри об’єднуються різно-
манітні за формою власності, організаційно-правовим стату-
сом та галузевою приналежністю підприємства, установи та 
організації, які беруть участь у цілісній системі логістики;

2) транспортно-логістичний центр має територіальну 
локалізацію, що дозволяє учасникам розташовуватися в без-
посередній близькості один від одного і отримувати за раху-
нок цього економію на трансакційних витратах;

3) між учасниками транспортно-логістичного центру 
встановлюються не тільки ринкові взаємини, але й відно-
сини довірчого співробітництва в досягненні єдиної мети 
на основі спільних стратегічних планів, спільного викори-
стання матеріальних і нематеріальних активів, а також взає-
модії, що базуються на адміністративному регулюванні;

4) управління транспортно-логістичними центрами 
здійснюється на умовах державно-приватного партнерства;

5) транспортно-логістичний центр є замкнутою структу-
рою, в результаті чого з’являється можливість обліку сукуп-
них витрат, включаючи витрати пов’язаних видів діяльності, 
загальногосподарський, соціальний і екологічний ефекти;

6) ініціатива формування транспортно-логістичного цен-
тру зазвичай належить адміністративним органам управ-
ління, які в процесі управління розвиваються створюючи 
єдину інноваційну та інфраструктурну систему;

7) в основі управління транспортно-логістичним цен-
тром закладений спільний розвиток, який вказує єдиний век-
тор діяльності учасників.
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Кирлик Н.Ю. Европейский опыт развития 
транспортно-логистических центров

Аннотация. В статье раскрыто европейский опыт 
развития транспортно-логистических центров с целью 
выявления возможностей адаптации его в Украине. 
Опыт стран Западной Европы свидетельствует об 
огромной роли транспортно-логистических центров. 
По результатам научного исследования выделено 
пять категорий транспортно-логистических центров, 
классификация которых исторически обусловлена. 
Учитывая опыт европейских стран выделено первооче-
редные территориально-приоритетные места располо-
жения транспортно-логистических центров в Украине. 
Определены особенности, которые следует учитывать 
при строительстве транспортно-логистических цен-
тров в Украине. Определено, что в странах Европейско-
го Союза крупные транспортно-логистические центры 
создаются при поддержке государства. Все транспорт-
но-логистические центры в Европейском Союзе со-
ответствуют общепринятой структуре, а наличие или 
отсутствие отдельных элементов зависит от размера 
транспортно-логистического центра, а также его распо-
ложение и цели функционирования. Также определены 
принципы на которых должна базироваться работа 
транспортно-логистических центров в Украине. При-
веденный перечень преимуществ которым обладают 
транспортно-логистические центры сравнению с дру-
гими видами логистических образований.

Ключевые слова: кластер, логистический клас-
тер, транспортный поток, логистика.

Kyrlyk N.Y. European experience in transport 
logistics centres’ development

Summary. The article deals with European experi-
ence in the development of transport and logistics cen-
tres in order to identify opportunities of its adaptation 
in Ukraine. The experience of Western Europe suggests 
an important role of transport and logistics centres. The 
results of scientific research highlighted five categories 
of transport and logistics centres, which classification 
is historically conditioned. Given the experience of Eu-
ropean countries, it is distinguished prior territorially 
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strategic locations of transport and logistics centres in 
Ukraine. The features that should be considered in the 
construction of transport and logistics centres in Ukraine 
are determined. It is defined that in the European Union 
major transport and logistics centres are being created 
by the state support. All transport and logistics centres 
in the European Union meet the conventional structure, 
and the presence or absence of certain elements depends 

on the size of the transport and logistics centre as well 
as its location and purpose of operation. Also the prin-
ciples on which work of transport and logistics centres 
in Ukraine should be based are determined. The list of 
benefits, which have transport and logistics centres com-
pared with other types of logistical structures, is given.

Keywords: cluster, logistics cluster, traffic flow, 
logistics.
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УПРАВЛІННЯ ЗБАЛАНСОВАНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ
Анотація. У статті сформовано теоретико-методич-

ні засади управління збалансованим розвитком регіону. 
Досліджено поняття та сутність збалансованого розвит-
ку регіону та управління ним. Обґрунтовано методоло-
гічний підхід до управління збалансованим розвитком 
регіону. Розроблена мультипарадигмальна модель регі-
онального розвитку. Визначено склад основних сфер, 
об’єктів і суб’єктів реалізації основних завдань розвит-
ку економіки регіону, опосередкованих дією інститу-
ційних чинників.

Ключові слова: регіон, регіональна економіка, ре-
гіональне управління, сталий розвиток, управління зба-
лансованим розвитком регіону.

Постановка проблеми. Проблема збалансованого роз-
витку регіонів постає перед кожною державою світового спів-
товариства, адже від успішності розвитку окремих регіонів 
залежить розвиток країни в цілому.

У сучасний період є актуальною вимога реалізації функції 
управління розвитком регіону, на засадах забезпечення умов 
збалансованого розвитку, з урахуванням впливу як внутрішніх, 
так і зовнішніх чинників.

Реалізація принципів збалансованого управління регіо-
нальним розвитком передбачає розробку адекватної методоло-
гії управління. Існуючі на даний час підходи тяжіють до прин-
ципів сталого розвитку, але дана концепція потребує суттєвого 
доопрацювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. При значному 
обсязі наукових робіт, присвячених проблемам управління регіо-
нальним розвитком в Україні, питання збалансованого розвитку 
регіонів в наукових публікаціях відображені недостатньо, так як 
проблема є досить новою і своєчасно дуже важливою для укра-
їнської теорії і практики регіонального управління.

Теоретичною та методологічною основою даного дослі-
дження є наукові праці зарубіжних учених: Е. Алаєва, Ю. Глад-
кого, М. Портера, П. Самуельсона, А. Сміта, В. Фадєєва, 
І. Фішера, Д. Хікса, А. Чистобаєва, У. Шарпа, О. Швецова, а 
також вітчизняних учених: В. Бойченко [1], В. Вакуленка [2], 
В. Воротіна [3], М. Долішнього [4], Я. Жаліла [3], І. Заблод-
ської [5], Ю. Ковбасюка [2],В. Кравціва [4], В. Лук’янихіна 
[6], Л. Масловської [7], М. Орлатого [2]. Питанням управління 
регіонами присвячені праці О. Амоша, Г. Атаманчука, С. Білої, 
З. Варналія, Н. Гавкалової, З. Герасимчука, Б. Данилишина, 
М. Дністрянського, Ф. Заставного, С. Злупка, В. Керецмана, 
В. Куйбіди, В. Мамонової, О. Новікової, Я. Олійника, В. Попо-
вкіна, В. Симоненка, В. Тертички, М. Тимчука, М. Фащев-
ського, М. Чумаченка, О. Шаблія та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми, котрим присвячується стаття. Науковою спільнотою 
створене значне науково-теоретичне підґрунтя проблематики, 
проте дискусійність категорійного апарату, відсутність ціліс-

ності концепції забезпечення збалансованого розвитку регіону 
підтверджує актуальність та необхідність подальшого вивчення 
цього питання. Отже, цілі, завдання, принципи і методи управ-
ління збалансованим розвитком регіону потребують подаль-
шого дослідження і адаптації до українських умов.

Мета статті полягає у вдосконаленні теоретико-методич-
них засад управління збалансованим розвитком регіону. Від-
повідно до поставленої цілі вирішуються наступні завдання: 
обґрунтування методологічного підходу до управління збалан-
сованим розвитком; розробка мультипарадигмальної моделі 
регіонального розвитку; визначення основних сфер, суб’єктів 
та об’єктів реалізації ключових завдань розвитку економіки 
регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження. Виходячи з 
трактувань сутності, об’єкта та суб’єкта управління розвит-
ком регіону (УРР) можна стверджувати, що предметом УРР є 
регіональна економіка та всі процеси, які в ній відбуваються 
(суспільне відтворення, функціонування галузевих та міжга-
лузевих утворень, розвиток ринкових відносин тощо). Тобто, 
метою УРР є створення умов для динамічного і збалансованого 
економічно розвитку території, підвищення рівня життя її меш-
канців, подолання бідності і безробіття за допомогою поєд-
нання ринкових механізмів та цільового регулювання, залу-
чення інвестицій, розширення ринків збуту, зниження витрат 
виробників тощо. Відповідно до мети УРР до його задач можна 
віднести наступні: створення умов для підвищення якості 
життя мешканців регіону; забезпечення розвитку інфраструк-
тури управління розвитком регіону; реалізація соціально-е-
кономічного потенціалу регіону за допомогою використання 
природно-ресурсного, виробничо-економічного, науково-тех-
нічного та людського потенціалів; стимулювання розвитку 
сфер і галузей регіону; обґрунтування та реалізація програм 
розвитку регіонів з урахуванням стратегії диверсифікації; 
децентралізація влади, розмежування та розширення функцій 
та повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування [1, с. 192-193].

Дослідження визначень «збалансований розвиток регіону» 
спонукає до висновку, що єдиного визначення цього терміну 
не існує; науковці в тій чи іншій мірі визначають, що збалан-
сований розвиток не можливий без об'єднання соціальної, еко-
номічної та екологічної складових. Узагальнюючи підходи до 
розкриття поняття «збалансованість», можна визначити, що 
збалансованість – це процес відтворення та пропорційного роз-
поділу ресурсів на економічні, соціальні, екологічні цілі, який 
дасть змогу підтримки їхньої рівноваги та розвитку. Автори 
визначають, що найбільш сприйнятливим напрямом для досяг-
нення збалансованості є інтеграція економічного, соціального, 
екологічного підходів, бо саме вони впливають на підвищення 
рівня та якості життя населення на основі забезпечення зба-
лансованого розвитку всіх елементів системи. Отже, збалан-
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сований розвиток регіону слід визначити, як процес змін еко-
номічних, соціальних, екологічних сфер регіональної системи, 
що призводять до якісних рівноважних перетворень у напрямі 
підвищення рівня і якості умов життєдіяльності людини. Зба-
лансований розвиток слід розглядати як багатомірний та бага-
тоаспектний процес, що відбувається для досягнення економіч-
них, соціальних та екологічних цілей для забезпечення рівня та 
якості життя населення [5, с. 30].

Можна виділити три підходи до розуміння суті управління 
збалансованим розвитком регіонів. По-перше, управління роз-
витком регіонів розглядається як сукупність економічних, пра-
вових, організаційно-управлінських рішень, спрямованих на 
забезпечення поєднання інтересів держави й окремих регіонів; 
по-друге, управління розвитком регіонів тлумачиться як система 
цілей і завдань органів державної влади та механізмів їх реаліза-
ції; по-третє, управління – це комплекс законодавчих, адміністра-
тивних та економічних заходів, спрямованих на стимулювання 
ефективності соціально-економічного розвитку регіонів. Проа-
налізувавши позитивні сторони та недоліки кожного з наведених 
підходів, під регіональним управлінням слід розуміти вид діяль-
ності з розробки, реалізації та регулювання комплексу цілей, захо-
дів і дій, спрямованих на забезпечення збалансованого соціаль-
но-економічного розвитку регіонів на основі взаємоузгодження 
загальнодержавних та регіональних інтересів [6, с. 37].

Теоретичне обґрунтування методологічного підходу до 
управління збалансованим розвитком регіону базується на 
застосуванні сучасних концепцій регіонального економічного 
розвитку, включаючи неокласичну економічну теорію, концеп-
цію «полюсів зростання», теорію кластерів, теорії та концепції 
розміщення виробництва, концепцію сталого розвитку, а також 
інституціоналізм, що дозволяє здійснити конвергенцію під-
ходів, властивих «чистої економіки» та підходів, які розвива-

ються в рамках концепції зацікавлених сторін для забезпечення 
ефективного управління збалансованим розвитком регіонів.

Основою для формування системи методів та інструментів 
управління збалансованим розвитком виступають підходи, які 
відображені у таблиці 1.

Особлива роль інституціональної теорії господарського 
розвитку в обґрунтуванні підходів до управління збалансо-
ваним розвитком регіонів визначається ключовою тезою цієї 
теорії, згідно з якою сучасна економіка підпорядкована інсти-
туційним правилам, сформованим в тривалому історичному 
розвитку господарства та суспільства. Отже, найважливішою 
складовою концепції збалансованого розвитку регіональної 
економіки в Україні повинні стати громадські, правові, фінан-
сові інститути, а також інститути, що існують у сфері власності 
та державного і регіонального управління.

З позицій збалансованого розвитку необхідно передбачити 
узгодження інтересів різних зацікавлених груп, які можуть ста-
витися до різних інститутів. При цьому баланс інтересів може 
бути досягнутий на основі таких підходів:

• широкого громадського обговорення ключових про-
блем управління регіональним розвитком;

• широкого інформування всіх зацікавлених груп про всі 
етапи процесу прийняття та реалізації управлінських рішень.

При проведенні комплексної оцінки рівня соціально-еко-
номічного розвитку регіону повинні враховуватися наступні 
основні принципи:

• комплексність оцінки, яка забезпечує облік усіх най-
важливіших складових показників рівня соціально-економіч-
ного розвитку регіонів України;

• системність оцінки, яка передбачає врахування взаємо-
зв’язків базових показників і характеристик регіонального роз-
витку;

Таблиця 1
Теоретичні та методичні основи управління збалансованим розвитком регіональної економіки

Теорія або підхід Методичний інструментарій

Системний підхід

Системний аналіз як метод, що дозволяє дослідити системні характеристики регіону, ідентифікувати склад 
і структуру підсистем соціально-економічної системи регіону, виявити їх взаємозв'язок.
Метод систематизації передбачає використання таких інструментів, як класифікація, типологія, 
концентрація для структуризації закономірностей розвитку і розробки адресних локальних заходів, 
спрямованих на стимулювання виявлених сукупностей об’єктів управління.

Теорія регіональної 
економіки

Балансовий метод є основою прогнозування соціально-економічного розвитку регіону. Складання 
регіональних балансів за ключовими напрямами (матеріально-фінансовий, природно-ресурсний, 
соціально-демографічний, інфраструктурний) дозволяє забезпечити доцільне співвідношення між видами 
господарської діяльності, товарно-грошовими потоками як внутрішніми, так і експортно-імпортними по 
відношенню до регіону, демографічною ситуацією та міграційними потоками та напрямками розвитку 
інфраструктури. Застосування балансового методу повинно забезпечити подолання існуючих диспропорцій 
у розвитку соціально-економічної системи регіону і перешкоджати виникненню нових.
Метод індикативно-регулятивного планування передбачає формування системи індикативних планових 
показників, які задають бажаний сценарій розвитку соціально-економічної системи регіону та використання 
системи економічних та адміністративних регуляторів для стимулювання господарюючих суб’єктів до 
досягнення індикативних показників.
Методи територіально-економічних досліджень. У рамках даної групи методів виділяються дослідження 
шляхів формування і розвитку територій, вивчення розвитку і розміщення продуктивних сил, дослідження 
регіональних і територіальних аспектів розвитку окремих галузей економіки та міжгалузевих кластерних 
утворень; дослідження виробничих функцій окремих поселень, міст і агломерацій.

Математична 
школа неокласичної 

економічної теорії

Методи економіко-математичного моделювання (моделювання оцінки ефективності програмних рішень 
і проектів; моделювання територіальних пропорцій розвитку економіки регіону; моделювання процесів 
розвитку агломерацій)

Інституціоналізм
Соціологічні дослідження дозволяють виявити існуючі соціальні групи та громадські інститути, 
узагальнити та структурувати інформацію про притаманні їм інтереси; виявити основні тенденції в динаміці 
суспільної думки щодо прийнятих управлінських рішень.
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• достовірність вихідних даних при виборі базових 
показників регіонального розвитку;

• відповідність системи індикаторів завданням щоріч-
ного аналізу і прогнозуванню економічного і соціального роз-
витку регіонів;

• максимальна інформативність результатів оцінки рівня 
розвитку регіонів, що забезпечує можливість прийняття опти-
мальних рішень на національному і регіональному рівнях дер-
жавного управління;

• поєднання загальноекономічних індикаторів з показ-
никами, що відображають результативність діяльності регіо-
нальних органів державної влади з вирішення найважливіших 
економічних і соціальних проблем.

У сучасній українській економіці реалізуються дві основні 
моделі регіонального розвитку – традиційна та інноваційна. Тра-
диційна модель за своєю суттю є факторної. Економічна теорія 
виділяє чотири групи факторів виробництва: земля, праця, капі-
тал, підприємницька діяльність. Крім цього, існує група так зва-
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Рис. 1. Мультипарадигмальна модель розвитку регіональної економіки

Рис. 2. Ключові елементи регіональної економічної політики
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них нових факторів, до яких відносяться інтелектуальний капі-
тал, інформаційні, логістичні, а також екологічні фактори, саме 
їх використовує інноваційна модель економічного зростання. З 
позицій збалансованого розвитку регіону необхідно знайти рівно-
вагу між традиційною і новою моделлю, максимально використо-
вуючи наявні конкурентні переваги і розвиваючи нові. Мультипа-
радигмальна модель регіонального розвитку наведена на рис. 1.

Основною тезою, яку необхідно враховувати при форму-
ванні регіональної економічної політики є те, що створювати 
і розвивати на регіональному рівні рівним чином всі фак-

тори неможливо. Для цільової підтримки необхідно виділити 
«полюси зростання», на основі яких формуються конкурентні 
переваги регіону. Полюси зростання, що впливають на розви-
ток регіону, – це механізми, які не тільки приваблюють, але і 
створюють спеціалізовані фактори. До таких механізмів відно-
ситься, в першу чергу економічна політика регіону, яка включає 
інвестиційну, інноваційну, промислову, зовнішньоекономічну 
та кластерну політики та інструменти їх реалізації (рис. 2).

Склад основних сфер, об’єктів і суб’єктів реалізації 
основних завдань розвитку економіки регіону, опосередкова-

Таблиця 2
Основні сфери, об’єкти та суб’єкти реалізації ключових завдань розвитку економіки регіону,  

опосередкованих дією інституційних чинників

Ключові завдання розвитку 
економіки регіону

Основні сфери реалізації 
ключових завдань розвитку 

економіки регіону
Суб’єкти і об’єкти реалізації ключових завдань розвитку 

економіки регіону

1. Формування і розвиток 
інноваційної системи регіону

Реальний сектор економіки, 
фінансовий сектор економіки, 
соціальна сфера

Комерційні організації – виробники наукомісткої продукції, 
НДІ, виші, інститути розвитку, суб’єкти господарювання, 
що відносяться до інфраструктури інноваційної діяльності, 
їх менеджмент, органи державної влади та місцевого 
самоврядування

2. Становлення і розвиток нових 
видів економічної діяльності

Реальний сектор економіки, 
фінансовий сектор економіки, 
соціальна сфера

Комерційні організації «нової економіки», некомерційні 
організації, в діяльності яких присутні інноваційні види 
робіт (послуг), їх менеджмент, органи державної влади та 
місцевого самоврядування

3. Формування і розвиток системи 
безперервної освіти населення та 
зростання масштабів її діяльності

Система професійної освіти
Установи системи основної і додаткової професійної освіти, 
їх менеджмент, органи державної влади та місцевого 
самоврядування

4. Розвиток процесів соціалізації 
економіки

Реальний сектор економіки, 
соціальна сфера

Комерційні організації реального сектора економіки і 
некомерційні організації соціальної сфери, які беруть 
участь у реалізації програм соціалізації, що включають 
участь працівників в управлінні, власності, прибутках, їх 
менеджмент та органи державної влади

5. Підвищення рівня 
різноманітності форм просторової 
організації бізнесу

Реальний сектор економіки, 
фінансовий сектор економіки, 
соціальна сфера

Комерційні і некомерційні організації, що є учасниками 
діяльності в особливих економічних зонах, економічних 
кластерах, технопарках, промислових парках, їх 
менеджмент, органи державної влади та місцевого 
самоврядування

6. Розширення сфери дії форм 
просторової організації бізнесу

Реальний сектор економіки, 
фінансовий сектор економіки, 
соціальна сфера

Комерційні і некомерційні організації, що є учасниками 
діяльності, заснованої на міжрегіональній інтеграції 
(економічні кластери, вільні економічні зони, технопарки 
та ін.), їх менеджмент, органи державної влади та місцевого 
самоврядування

7. Формування та розвиток 
інфраструктури інвестиційної 
діяльності в регіоні

Фінансовий сектор економіки, 
соціальна сфера

Комерційні і некомерційні організації, що надають 
посередницькі послуги реципієнтам і інвесторам, їх 
менеджмент, органи державної влади та місцевого 
самоврядування

8. Удосконалення законодавчої 
бази з регулювання процесів 
залучення зовнішніх інвестицій в 
регіон

Законодавча і виконавча влада 
регіону і муніципальних 
інститутів

Органи публічної влади

9. Забезпечення орієнтації діючих і 
нових форм організації бізнесу на 
розвиток міжрегіональних зв’язків

Реальний і фінансовий сектори 
економіки, законодавча і виконавча 
влада регіону і муніципальних 
інститутів

Комерційні організації, що реалізують стратегії, орієнтовані 
на розвиток міжрегіональних зв’язків, їх менеджмент, 
органи публічного управління

10. Стимулювання процесів 
освоєння господарюючими 
суб’єктами регіону нових 
сегментів національного і 
світового ринків товарів і послуг

Реальний сектор економіки, 
фінансовий сектор економіки, 
соціальна сфера

Комерційні і некомерційні організації, які реалізують 
стратегії, що передбачають експансію на ті чи інші сегменти 
світового ринку товарів і послуг, їх менеджмент, органи 
публічного управління
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них дією інституційних чинників, можна визначити наступним 
чином (табл. 2).

Отже, сучасна несприятлива макроекономічна ситуація 
в Україні, дефіцит інвестицій та інновацій, стагнація вироб-
ництва, зниження життєвого рівня та соціального добробуту 
народу диктують необхідність створення ефективної, соціально 
орієнтованої і екологобезпечної моделі суспільного розвитку. 
Така модель повинна ґрунтуватись на прогресивних економіч-
них і науково-технічних зрушеннях, соціально орієнтованих 
ринкових перетвореннях, оздоровленні навколишнього середо-
вища та екологізації суспільного життя на засадах сталого роз-
витку, використанні конкурентних переваг країни та її регіонів 
у міжнародному поділі та інтеграції праці [7, с. 4].

Висновки. Враховуючи основні положення економічної 
теорії та принципи регіонального управління, а також сучасні 
умови ринкових реформ та інституційних перетворень щодо 
розвитку регіонів України [8], необхідне якнайскоріше впрова-
дження стратегічно виваженої регіональної політики, яка вирі-
шіть складні завдання, що стоять перед регіонами і допоможе 
вийти з кризи.

Таким чином, підсумовуючи усе вище перелічене, можна 
стверджувати, що управління збалансованим розвитком регі-
ону – це вплив суб’єкта управління з метою підвищення рівня 
життя населення регіону та створення умов для економічного 
розвитку регіону на об’єкт управління за допомогою правових, 
економічних, фінансових, організаційних та інформаційних 
важелів у відповідності до Конституції, Законів, інших законо-
давчих актів України, стратегій та програм розвитку регіону.

Для того, щоб даний процес призводив до позитивних 
результатів, перед усім, необхідно деталізувати причини нее-
фективного управління, виявити слабкі та сильні сторони та 
запропонувати шляхи вирішення існуючих проблем. Саме 
тому метою подальших досліджень повинно стати визначення 
передумов і факторів реформування управління збалансованим 
розвитком регіону.
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Приходченко Т.А. Управление сбалансирован-
ным развитием региона

Аннотация. В статье сформированы теоретико-ме-
тодические основы управления сбалансированным 
развитием региона. Исследовано понятие и сущность 
устойчивого развития региона и управления им. Обос-
нован методологический подход к управлению сба-
лансированным развитием региона. Разработана муль-
типарадигмальная модель регионального развития. 
Определен состав основных сфер, объектов и субъектов 
реализации задач развития экономики региона, опосре-
дованных действием институциональных факторов.

Ключевые слова: регион, региональная экономика, 
региональное управление, устойчивое развитие, управ-
ление сбалансированным развитием региона.

Prykhodchenko T.A. Management of balanced 
development of the region

Summary. The article considers theoretical and meth-
odological principles of a balanced development of a re-
gion. Investigated the concept and essence of the region’s 
sustainable development and its management. Justified a 
methodological approach to the management of balanced 
development of the region. Developed a multi-paradigm 
model of regional development. A composition of the main 
areas, objects and subjects of the implementation of main 
tasks of development of the regional economy, which are 
mediated by the action of institutional factors, is deter-
mined.

Keywords: region, regional economy, regional govern-
ance, sustainable development, management of balanced 
development of region.



ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ



108

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

УДК 336.71 

Бондаренко А.І.,
аспірант,

Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЦІНОУТВОРЕННЯ БАНКІВСЬКИХ 
РОЗДРІБНИХ ВКЛАДІВ З УРАХУВАННЯМ РИЗИКІВ

Анотація. Банки, використовуючи традиційне ці-
ноутворення, під час формування кривої дохідності для 
депозитів не завжди враховують ризики, що пов’язані з 
даним видом продуктів та допускають можливості ар-
бітражу за строковістю. Ціноутворення вкладів без ура-
хування ризиків та ймовірних додаткових витрат унас-
лідок арбітражу не вважається нами ефективним, окрім 
того, не дає можливості правильно аналізувати пове-
дінку споживачів та будувати «функцію відклику клі-
єнтів», тому ризики та моделі їх урахування в процесі 
ціноутворення є надзвичайно важливими з практичної 
точки зору. Результати дослідження містять практичні 
висновки щодо характеристик ризиків дострокового ви-
лучення та неперевкладення і можливостей врахуван-
ня їх в процесі ціноутворення. Матеріали дослідження 
можуть використовуватися як актуальна інформаційна 
база у подальших дослідженнях із банківського ці-
ноутворення та маркетингу. Перспективою подальших 
досліджень у даному напрямі є розробка більш фунда-
ментальної бази для розрахунків цін та пошук шляхів її 
оптимізації.

Ключові слова: ціноутворення, ризики, ціноутво-
рюючі ризики, оцінка ризиків банківських вкладів, ри-
зик дострокового вилучення, ризик неперевкладення.

Постановка проблеми. Ціноутворення банківських вкла-
дів – це процес, що починається з визначення й оцінки складни-
ків ціни та закінчується її узгодженням і продажем кінцевому 
споживачу, тобто вкладнику. Незважаючи на те що в кінцевому 
підсумку ціна буде затверджена відповідно до ринкових умов, 
співвідношення попиту, пропозиції і корисності у визначений 
момент часу, основним моментом у цьому процесі є калькуля-
ція складників. Кажучи інакше, процес ціноутворення, беззапе-
речно, включає в себе розрахунок собівартості продукту, тобто 
витрат, пов’язаних із його створенням. Ціна повинна бути 
вигідною і гарантувати отримання прибутків, а отже, має вклю-
чати ризики сторін. Останнє необхідне для відносної фіксації 
майбутнього економічного ефекту, максимально можливого 
ізолювання його абсолютної величини від впливу випадкових, 
але ймовірних обставин. Таким чином, обираючи ціну, банк 
має вирішувати завдання знаходження оптимального враху-
вання певної кількості факторів, основним з яких є ризики.

В умовах добре поінформованого суспільства ключовими 
характеристиками вкладних продуктів будуть становити спів-
відношення ризиків та вигід, а не гарно налагоджений збуто-
вий канал. Зважаючи на це, ціноутворення вкладів має ґрун-
туватися концептуально на функції попиту на продукти та 
співвідношенні вхідних та вихідних вартостей ризиків (обидві 
сторони несуть ризики, не тільки банк, який приймає кошти на 
вкладний рахунок, а й вкладник, що довіряє банку (у тому числі 
державі) кошти), вважаючи, що запропонована ставка покри-

ває потенційний рівень утрат, якщо кошти не будуть повернуті 
вчасно і в повному обсязі.

Банківський продукт є специфічним видом фінансових 
продуктів, в яких дуже посилений соціальний складник. Це 
пояснюється тим, що реалізація ризику ліквідності банку несе 
вплив, що полягає значно глибше за припинення існування 
бізнес-суб’єкту чи тимчасових витрат спеціальних держав-
них установ. У сучасних умовах банки не мають права нести 
моральних ризиків, а людський фактор у банківській діяль-
ності взагалі має крокувати до мінімуму. Саме тому система 
ціноутворення вкладів майбутнього банку має бути не лише 
точною, відкритою і стандартизованою, а й нести максималь-
ний обсяг суто економічної інформації, що необхідна раціо-
нальним вкладникам для прийняття рішення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджен-
ням тематики ціноутворення банківських вкладів займаються 
вітчизняні та зарубіжні науковці: Савченко Т.Г. [1], Воло-
шин І.В. [2; 3], Лукаревська О.М. [4], Дрозд А.О. [5; 6], Капус-
тян В.О. [7], Врюук П. [8], Андерсон Р. [9] та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Погляди вчених на моделі ціноутворення вкладів можна 
поділити лише умовно. Перші використовують стандартні 
ціноутворюючі моделі, що враховують ринкову кон’юнктуру, 
основні та додаткові витрати (у тому числі ризики), інші нама-
гаються використовувати математичні симуляції ціноутворення 
для пошуку оптимальної ціни на цей вид продуктів (наприклад, 
потокова модель [5–7]). Перша група науковців занадто недо-
оцінює можливості математичних моделей, а друга, навпаки, 
недооцінює важливість збереження структури ціни вкладів, 
розглядаючи її суто як динамічну величину. Разом із тим лише 
перша група науковців значну увагу приділяє можливості 
ризиккомпенсації за допомогою цін вкладів, що просуває ефек-
тивність усього цього напряму вперед.

Актуальність дослідження ціноутворення вкладів поясню-
ється одразу кількома чинниками: глобальною інформатиза-
цією; низьким рівнем попиту на вкладні продукти вітчизняних 
банків та падінням попиту на банківські продукти в світових 
масштабах; зростанням рівня ризиків для широкого спек-
тру фінансових продуктів у межах ринків, що розвиваються. 
Сукупність даних чинників провокує ускладнення моделей 
ціноутворення, висуває нові вимоги до їх прозорості, гнучкості 
й адекватності.

Мета статті полягає в аналізі ризиків у процесі формування 
ціни на банківські залучені ресурси (на продукти з категорії 
роздрібних вкладів фізичних осіб) та пошуку і вдосконаленні 
методів ціноутворення в межах концепції ризик-орієнтованого 
ціноутворення.

Виклад основного матеріалу дослідження. У процесі 
дослідження практичних аспектів банківського ціноутворення 
ми розглядаємо ціноутворення гривневих пасивів (роздрібних 
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депозитів (вкладів) фізичних осіб) допускаючи неврахування і 
відсутність даних про сегментацію вкладників за їх уподобан-
нями та ключовими характеристиками, згідно з якими вклад-
ник робить вибір на користь певних депозитних продуктів 
цього банку. Крім того, ми свідомо не враховуємо вплив подат-
ків на ціноутворення вкладів.

Відсутність чітко регламентованої законодавством системи 
ціноутворення свідчить про недооцінку зв’язку правильного і 
систематичного ціноутворення вкладів зі скороченням процент-
них витрат та вартості ризиків, що виникають у процесі залу-
чення коштів. Беручи до уваги цей зв’язок, стає зрозумілим, що 
кредити і депозити рівною мірою впливають на прибутковість 
банків. Отже, окрім уже згаданих проблем, у ризик-орієнтова-
ному ціноутворенні криється істотний потенціал покращення 
стабільності і підвищення прибутковості діяльності банків. 

У великій кількості українських банків ціни на вклади фор-
муються традиційно: експертним методом або шляхом ураху-
вання загального рівня поточних ставок за аналогічними про-
дуктами.

Аналіз праць науковців, зокрема Волошина І.В. [3, с. 33], 
дає змогу виділити недоліки традиційного підходу: 

– по-перше, кожен банківський продукт має власну криву 
дохідності; 

– по-друге, якщо ціни на продукти неузгоджені між 
собою, то замість вкладів потрібної строковості банк отримує 
потік вкладів із найбільшими процентними витратами, тобто 
втрачає здатність контролювати потік вкладів потрібної термі-
новості; 

– по-третє, аналіз споживчих потреб вкладників значно 
ускладнюється, що призводить до надмірних і неефективних 
витрат на маркетингові дослідження, а саме дослідження закін-
чуються отриманням хибних висновків, що не дає банку пра-
вильно сегментувати клієнтів за їх уподобаннями;

– по-четверте, неузгодженість вкладів за цінами призво-
дить до додаткових витрат унаслідок арбітражу за строками, 
коли вкладник, маючи більший дохід по короткостроковому 
депозиту, вирішує максимізувати дохід шляхом реінвестування 
у цей короткостроковий продукт протягом періоду управління;

– по-п’яте, оскільки попит на короткострокові вклади 
ще дужче зростатиме, банк, акумулюючи короткостроковий 
ресурс, підвищуватиме власний ризик ліквідності;

– по-шосте, традиційний для практики українських бан-
ків підхід до ціноутворення вкладів не спрямований на ризик-
компенсацію.

Як відомо, для депозитної діяльності характерний ризик, 
пов’язаний із відмовою від поновлення депозитного договору 
після його погашення та ризик дострокового вилучення вкла-
дів, які не захищені від можливості зняти основну суму з чи 
без накопичених відсотків раніше від дати експірації депозит-
ного договору [3, с. 34]. Якщо в механізмі ціноутворення паси-
вів (вкладів) не враховано два основні види ризиків, то висока 
ймовірність понесення додаткових витрат за менш стабільними 
вкладами з більш високими ризиками, ніж за вкладами з мен-
шими ризиками і вищою стабільністю.

Ураховуючи практику ціноутворення в банках і розуміння 
необхідності включення ризиків у ціни продуктів та усунення 
недоліків традиційного підходу, можемо перейти безпосередньо 
до вдосконаленого варіанту ціноутворення депозитних продуктів, 
що враховує ризики неперевкладення та дострокового вилучення. 

Обрані нами банки не є маркетмейкерами на ринку депо-
зитних продуктів, тому що вони не користуються перевагами 

залучення коштів під найнижчий відсоток, не входять до  
ТОП-10 за кількістю клієнтів та коштів на вкладних рахун-
ках, не є ощадними банками (не спеціалізуються на залученні 
коштів фізичних і юридичних осіб), хоча й ведуть клієнтський 
бізнес, що пов’язаний із розміщенням та залученням коштів. 
Отже, у ціноутворенні вкладних (депозитних, ощадних) про-
дуктів Банк А (більшою мірою) та Банк Б (меншою) орієнту-
ються на лідерів та ринкові індикатори (варіант із ціноутво-
ренням депозитів «з нуля» для маркетмейкерів є предметом 
подальших досліджень).

На нашу думку, найбільш доречною базою розрахунку (або 
індикатором) для банків-фаловерів у секторі роздрібних депо-
зитів фізичних осіб є індекс UIDR, що публікується Thompson 
Reuters. Нами було з’ясовано можливість арбітражу за стро-
ками, використовуючи формулу арбітражної ставки за вкла-
дами для індексу UIDR:
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,                      (1) 
де m – строк розміщення в місяцях, r(m) – ставка за строком m.
Як видно з табл. 1, на рівні системи структура кривої дохід-

ності дає змогу банкам допустити помилку за повного копію-
вання ринкових ставок, встановивши ставки за строками, що 
дозволяє арбітраж. Додаткові витрати в банків у разі встанов-
лення цін лише з кривої дохідності (строкових ставок індексу) 
виникнуть, якщо клієнт обирає вклади на три місяці, пролон-
гуючи їх два рази (ефективна ставка на три місяці перевищує 
ефективну ставку на дев’ять місяців), та якщо клієнт обирає 
вклади на шість місяців і пролонгує їх як мінімум один раз 
(ефективна ставка на шість місяців перевищує ефективну 
ставку на 12 місяців). Така цінова незбалансованість також 
свідчить про наявність можливості арбітражу за строками в 
банках ТОП-20 за розміром активів. Проаналізуємо реальні 
криві банківських продуктів банків А і Б із метою виявлення 
можливостей арбітражу.

Таблиця 1
Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб  

у гривні станом на 29.04.2016

Дата Строковість (m)
3 місяці 6 місяців 9 місяців 12 місяців

22.04.16 0,1651 0,1774 0,1748 0,1835
25.04.16 0,1660 0,1782 0,1720 0,1849
26.04.16 0,1660 0,1782 0,1720 0,1849
27.04.16 0,1651 0,1770 0,1719 0,1833
28.04.16 0,1640 0,1758 0,1691 0,1820
29.04.16 0,1644 0,1766 0,1714 0,1824

Середня (r(m)) 0,1651 0,1772 0,1719 0,1835
ia, % 17,56% 18,50% 17,55% 18,35%

Таблиця 2
Аналіз кривої дохідності станом на 10.04.2016  

вкладу «строковий» банку А
Ставка за вкладом 
«строковий» (r(m)) Строковість (m) ia, %

8,00% 1 8,30%
9,00% 2 9,34%
13,00% 3 13,65%
13,00% 6 13,42%
14,00% 12 14,00%
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Банк А займається бізнесом у сфері роздрібного продажу 
вкладних продуктів фізичним особам та іншими видами діяль-
ності. Для аналізу ми обрали криву дохідності вкладу «стро-
ковий».

Як помітно, крива дохідності не зовсім узгоджена за стро-
ками. У даному разі отримати дохід від арбітражу неможливо, 
проте вклади строком на три місяці виглядають конкуренто-
спроможнішими в очах вкладника, ніж вклади строком на шість 
місяців. У такій ситуації продукт може працювати неефективно, 
навмисно ускладнюючи управління ліквідною позицією банку.

Банк Б здійснює діяльність у сегменті юридичних осіб та 
обслуговує рахунки пов’язаних фізичних осіб, для яких пропо-
нує вклад «накопичувальний».

Таблиця 3
Аналіз кривої дохідності станом на 10.04.2016  

вкладу «накопичувальний» банку Б
Ставка за вкладом 

«накопичувальний» (r(m)) Строковість (m) ia, %

7,00% 1 7,23%
8,00% 3 8,24%

12,00% 6 12,36%
12,50% 9 12,69%
13,50% 12 13,50%

Аналіз кривої дохідності вкладу «накопичувальний» свід-
чить про те, що крива має правильну цінову структуру і не 
допускає арбітраж за строками.

Отже, ціноутворення для банків-фаловерів на основі інди-
катору UIDR слід починати з приведення кривої дохідності до 
однієї ефективної річної ставки. Тобто до розроблення такої 
кривої дохідності, яка б не дозволяла арбітражу. Таку криву 
можна знайти, розрахувавши ставки дохідності у зворотній 
послідовності від максимальної ставки на період управління  
(
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). Це можна зробити за допомогою такої формули 
[3, с. 34]:
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,        (2) 
де m – строк розміщення в місяцях, r(12) – ставка (річна).
Згідно з цією формулою, крива дохідності за індикатором 

UIDR без урахування ризиків неперевкладення та достроко-
вого відкликання на 10.04.2016 виглядала би так, як зазначено 
у таблиці 4. 

Ми припускали, що банки разом із допущенням арбітражу 
нехтують ризиками неперевкладення та дострокового відкли-
кання. Отже, основним завданням на даному етапі є визначення 
кривої ставок, що одночасно враховує ризики і не допускає 
арбітражу за строками. Ризики неперевкладення та достроко-
вого вилучення мають різні властивості.

За допомогою даних CRM систем банків А і Б ми отри-
мали та згрупували дані щодо ризику неперевкладення. 31% 
угод не поновлюються вже після першого погашення. 67% 
депозитних угод мають тенденцію поновлюватися понад 
трьох циклів. Близько 2% угод поновлюються від одного до 
трьох разів. 

Ризик неперевкладення здатний акумулюватися зі зростан-
ням кількостей імовірних рішень про перевкладення, що видно 
з рис. 1.
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Рис. 1. Розподіл кількості угод з неперевкладенням  
за строковістю за 2015 р. сумарно для банків А та Б

Таблиця 4
Крива ставок, вільна від арбітражу
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16,97 17,09 17,21 17,33 17,45 17,58 17,70 17,83 17,96 18,09 18,22 18,35
ieffective 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35

Таблиця 5
Табличне представлення угод за кількістю циклів перевкладення протягом одного року

Рік 0 циклів перевкладень від 1 до 3 циклів перевкладень понад 3 циклів перевкладень
2005 18,78% 0,86% 80,37%
2006 34,84% 0,94% 64,22%
2007 28,91% 0,70% 70,39%
2008 40,08% 0,72% 59,20%
2009 31,35% 1,54% 67,11%
2010 33,08% 4,70% 62,22%
2011 24,77% 3,18% 72,05%
2012 19,55% 1,82% 78,63%
2013 41,27% 1,36% 57,37%
2014 48,72% 1,54% 49,74%
2015 22,05% 2,52% 75,43%

Середнє арифметичне 31,22% 1,81% 66,98%
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Дійсно, найменшим строкам відповідає найбільша ймовір-
ність неперевкладення, і тому справедливим для визначення 
кумулятивної ймовірності (δ(m)) є вираз [3, с. 33]:
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,                      (3)
Ризик дострокового вилучення має іншу природу і потребує 

значної кількості історичних даних, для виявлення реальної тенден-
ції. У табл. 6 наведений розподіл дострокових вилучень залежно від 
строку вкладу сумарно для обох досліджуваних банків.

Статистика розподілу випадків дострокового вилучення вкла-
дів іде дещо врозріз економічним мотивам (вклади з більшим 
строком наділені більшим ризиком неповернення, проте за кількі-
стю подій вилучення вони поступаються більш короткостроковим 
вкладам). Основною причиною такого викривлення є наявність у 
портфелях банків переважної кількості коротких ресурсів. Однак 
це не спростовує концепції розрахунку ймовірності дострокового 
погашення, згідно з якою цей ризик зростає зі зростанням строко-
вості, оскільки більші строки включають у себе менші, тобто за 
більшу кількість часу існує більша кількість подій, що спонука-
ють вкладника достроково розірвати вкладну угоду. Це також не 
означає, що кожному строку відповідатиме різна ймовірність реа-
лізації ризику, як у випадку з ризиком неперевкладення. Дана осо-
бливість пов’язана з тим, що вкладник протягом періоду управ-
ління має лише одну можливість достроково відкликати кошти.
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Рис. 2. Розподіл кількості випадків  
дострокового вилучення

Під час розрахунку кривої дохідності доречно включати 
кумулятивну ймовірність на весь період управління (P(12)), яку 
для вкладів зі строком m можна знайти так:

𝑖𝑖𝑎𝑎 = �1 + 𝑟𝑟(𝑚𝑚) × 𝑚𝑚
12
�
𝑚𝑚 12⁄

− 1  

𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑎𝑎𝑓𝑓𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑓𝑓𝑎𝑎𝑎𝑎𝑓𝑓 =  12

𝑚𝑚
× ��1 + 𝑟𝑟(12) × 𝑀𝑀

12
�
𝑚𝑚 12⁄

− 1�  

𝛿𝛿(𝑚𝑚) = 1 − (1 − 𝑝𝑝)(12−𝑚𝑚)/𝑚𝑚
 

𝑃𝑃(12) = (∏ (1 + 𝑝𝑝𝑚𝑚)𝑛𝑛
1 ) − 1  

𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟 =  
12
𝑚𝑚

× �(1 − 𝑟𝑟(12) × 𝛿𝛿(𝑚𝑚) − 𝑟𝑟(12) × 𝑃𝑃(12) + 𝑟𝑟(12))𝑚𝑚 12⁄ − 1� 

 

,                       (4)
Переходячи до стадії врахування ризиків неперевкладення 

та дострокового відкликання, представляємо розрахунок базо-
вих прогнозів імовірностей реалізації подій неперевкладення 
та дострокового вилучення для банків А і Б окремо. 

Під час розрахунку базової імовірності дострокового вилу-
чення вкладів використовується величина, що показує відно-
шення кількості угод із достроковим вилученням до загальної 
кількості угод. 

Розрахунок базової ймовірності отримати відмову від 
перевкладення здійснюється на основі трекінгу відмов за 
угодами, що пролонговувалися щонайменше двічі, тобто 
показник у відсотках показує процентне співвідношення кіль-
кості угод із виконанням критеріїв: «які раніше пролонгову-
валися або поновлювалися» та «з відмовами» до усіх угод. 
Таке рішення було прийняте з урахуванням доволі високої 
ймовірності непролонгації після укладення першої угоди (до 
49% від усіх угод у рік можуть не поновлюватися вже після 
укладання першої угоди). У нашому випадку, розраховуючи 
ризик неперевкладення, ми прагнемо отримати величину, що 
за допомогою конкретного механізму допоможе банку витра-
чати на менш стабільний ресурс із категорії стабільних ресур-
сів (таких ресурсів, які мають тенденцію до самопоновлення) 
менше, ніж на більш стабільний із тієї ж категорії. Ймовір-
ність неперевкладення «після погашення першого порядку» 
має враховуватися в оперативних планах та досліджуватися 
відділом маркетингу банків.

Таблиця 7
Розрахунок імовірності дострокового вилучення  

та неперевкладення для банків А та Б
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2005 0,36% 0,86% 1,96% 1,33%
2006 0,27% 0,94% 1,06% 0,33%
2007 0,29% 0,70% 0,14% 0,53%
2008 0,46% 0,72% 2,49% 0,23%
2009 3,44% 1,54% 4,01% 1,43%
2010 0,88% 4,70% 2,63% 1,23%
2011 1,08% 3,18% 0,16% 0,23%
2012 1,20% 1,82% 1,50% 0,53%
2013 1,96% 1,36% 3,90% 0,63%
2014 7,11% 1,54% 8,50% 1,30%
2015 2,51% 2,52% 3,90% 0,73%

Прогнозна 
імовірність (середнє 

арифметичне)
1,78% 1,81% 2,75% 0,77%

Маючи прогноз базових імовірностей, можемо розрахувати 
кумулятивні ймовірності з відношенням до строкової струк-
тури майбутньої кривої дохідності вкладів, використовуючи 
формули 3 та 4.

 Таблиця 6
Структура дострокових вилучень депозитів за терміном дії депозитного договору

Cтроки (m)=> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12+
2011 13,3 11,9 7,9 10,9 12,1 9,7 11,8 8,0 7,0 4,8 1,6 0,8 0,2
2012 6,8 6,4 10,3 1,5 11,9 17,4 22,0 7,5 5,9 2,1 4,5 3,4 0,3
2013 7,3 13,2 11,2 12,5 10,8 18,9 9,5 5,3 3,9 3,4 2,2 1,7 0,0
2014 7,4 11,8 4,9 5,1 13,1 16,3 13,0 6,6 10,5 6,3 2,4 2,1 0,4
2015 12,4 10,8 15,4 10,9 13,2 5,9 6,6 3,7 6,0 3,4 4,2 5,5 2,0

середнє 9,4 10,8 10,0 8,2 12,2 13,7 12,6 6,2 6,6 4,0 3,0 2,7 0,6
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Ризики неперевкладення і дострокового вилучення при-
зводять до додаткових витрат і відпливу коштів. Вони повинні 
бути нейтралізовані через зменшення вихідних грошових пото-
ків. Така можливість уже реалізована у працях Волошина І., 
ми лише дещо уточнимо розрахункову формулу та звільнимо 
вже вільну від ризику неперевкладення ставку ще від склад-
ника ризику дострокового вилучення. Криву нейтральних до 
ризику процентних ставок за вкладами знайдемо, зменшивши 
безарбітражну ставку на δ(m) і P(12). Тоді уточнена формула, 
де всі компоненти нам уже відомі, має вигляд:

𝑖𝑖𝑎𝑎 = �1 + 𝑟𝑟(𝑚𝑚) × 𝑚𝑚
12
�
𝑚𝑚 12⁄

− 1  

𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑎𝑎𝑓𝑓𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑓𝑓𝑎𝑎𝑎𝑎𝑓𝑓 =  12

𝑚𝑚
× ��1 + 𝑟𝑟(12) × 𝑀𝑀

12
�
𝑚𝑚 12⁄

− 1�  

𝛿𝛿(𝑚𝑚) = 1 − (1 − 𝑝𝑝)(12−𝑚𝑚)/𝑚𝑚
 

𝑃𝑃(12) = (∏ (1 + 𝑝𝑝𝑚𝑚)𝑛𝑛
1 ) − 1  

𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟 =  
12
𝑚𝑚

× �(1 − 𝑟𝑟(12) × 𝛿𝛿(𝑚𝑚) − 𝑟𝑟(12) × 𝑃𝑃(12) + 𝑟𝑟(12))𝑚𝑚 12⁄ − 1� 

 

, (5)
Нижче приводимо розрахунок за даною формулою для бан-

ків А і Б.
Діючі ставки за вкладом «строковий» від Банку А співпа-

дають на кінці та посередині кривої дохідності та більш ніж на 
2% (або на 22% у відносних відхиленнях) нижчі за найкорот-
шою строковістю. Отже, система, що використовується Банком 
А для визначення цін вкладів, є достатньо розвиненою, сучас-
ною і враховує ризики. Єдиним недоліком, який поки що ми не 
можемо не помітити, – перевищення діючої ставки над «теоре-
тичною» на 0,54% за строком до трьох місяців. 

Для банку Б ситуація дещо інша, за строками від шести 
місяців поточна ставка значно перевищує ставку на кривій 
вільних від ризиків ставок (у відносному вираженні в серед-
ньому на 14,3%). Допускаємо, що відхилення викликані досяг-
ненням нижньої межі за ціновою еластичністю. Незважаючи на 
це, банк Б за вкладами зі строковістю 6, 9, 12 і більше місяців 
несе підвищений рівень ризиків, що свідчить про недоскона-
лість його системи ціноутворення.

Висновки. Отже, формуючи залучені ресурси, банки стика-
ються з необхідністю управляти ризиками неперевкладення та 
дострокового вилучення, що мають абсолютно різну природу. 
Ризики неперевкладення зростають зі зменшенням строково-
сті вкладу, а ризики дострокового вилучення, навпаки, зроста-
ють разом зі строковістю. Даними ризиками можна управляти, 
включаючи їх під час ціноутворення, разом із цим анігілюючи 
можливість арбітражу за строками вкладів. На даному етапі 
ціноутворення вкладів органічно вписується в концепцію 
ризик-орієнтованого ціноутворення, проте ставка, яку можна 

визначити в межах продемонстрованих методів, не є оптималь-
ною, хоча і дає змогу банкам бути у виграші за певними стро-
ками та надає інструмент для об’єктивної оцінки потенціалу 
оптимізації кривої ставок. Окрім того, базис розрахунку ставки 
(у дослідженні для спрощення ми використали індекс ставок за 
вкладами) все ще не повністю відповідає концепції ризик-орі-
єнтованого ціноутворення. Пошук можливостей оптимізації та 
більш фундаментальної бази розрахунку є предметом подаль-
ших досліджень.
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Таблиця 8
Розрахунок кумулятивних ймовірностей для кривої дохідності за строками

m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Банк А, 

%
δ(m) 18,18 8,72 5,32 3,58 2,52 1,81 1,29 0,91 0,61 0,36 0,17 0,00
P(m) 1,78 3,59 5,43 7,30 9,21 11,15 13,13 15,14 17,19 19,27 21,40 23,55

m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Банк Б, 

%
δ(m) 8,18 3,80 2,30 1,54 1,08 0,77 0,55 0,39 0,26 0,16 0,07 0,00
P(m) 2,75 5,58 8,48 11,46 14,53 17,68 20,91 24,24 27,65 31,17 34,77 38,48

Таблиця 9
Розрахунок вільної від ризиків дострокового вилучення та неперевкладення кривої дохідності депозитів для банків А і Б

m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Банк А, 

%

𝑖𝑖𝑎𝑎 = �1 + 𝑟𝑟(𝑚𝑚) × 𝑚𝑚
12
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1 ) − 1  
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10,20 11,83 12,46 12,82 13,06 13,26 13,42 13,56 13,69 13,81 13,92 14,03
«строковий» 8,00 9,00 13,00 13,00 14,00

Банк Б, 
%

𝑖𝑖𝑎𝑎 = �1 + 𝑟𝑟(𝑚𝑚) × 𝑚𝑚
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9,37 10,15 10,45 10,63 10,75 10,85 10,94 11,02 11,09 11,16 11,23 11,29
«накопичувальний» 7,00 8,00 12,00 12,50 13,50
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Бондаренко А.И. Практические аспекты цено-
образования розничных банковских вкладов  
с учетом рисков

Аннотация. Банки, используя традиционное цено-
образование, при формировании кривой доходности 
для депозитов не всегда учитывают риски, связанные 
с данным видом продуктов и допускают возможности 
арбитража по срокам. Ценообразование вкладов без 
учета рисков и без учета возможных дополнительных 
расходов в результате арбитража нельзя считать эффек-
тивным, кроме того, оно не дает возможности правиль-
но анализировать поведение потребителей и строить 
«функцию отклика клиентов», поэтому риски и моде-
ли их учета в процессе ценообразования чрезвычайно 
важны с практической точки зрения. Результаты исс-
ледования содержат практические выводы о характе-
ристиках рисков досрочного изъятия и неперевложения 
и возможностей учета их в процессе ценообразования. 
Материалы исследования могут использоваться как ак-
туальная информационная база в дальнейших исследо-
ваниях по банковскому ценообразованию и маркетингу. 
Перспективой дальнейших исследований в данном на-
правлении является разработка более фундаментальной 
базы для расчета цен и поиск путей ее оптимизации.

Ключевые слова: ценообразование, риски, ценоо-
бразующие риски, оценка рисков банковских вкладов, 
риск досрочного изъятия, риск неперевложения.

Bondarenko A.I. The practical aspects of the risk-
based pricing of bank retail deposits

Summary. Banks, using the traditional pricing method-
ology for retail deposits` price calculation not always include 
risks concerning retail deposits in the products` yield curve 
also giving the customers a chance to increase their income 
due to the ability of the term-arbitrage. Deposits` pricing 
excluding risks (the peculiar to this type of the bank prod-
uct) and extra costs (in case of the term-arbitrage) can't be 
efficient. In addition to extra costs and risk-loaded price, it 
creates preconditions for making the marketing analysis con-
clusions wrong (the marketing analysts won’t be able to seg-
ment bank product customers appropriately, therefore, they 
will lose the ability to design the client-response function). 
Thus the risks and the models of their distribution are vitally 
important empirically. Results of the research contain prac-
tical conclusions related to the characteristics of the early 
withdrawal risk and the risk of deposits` renewal rejection 
and could be used in the risk-distribution process in pricing. 
Materials of the research could be used as an actual database 
for further studies related to banking pricing and marketing 
research. The further studies` perspective is the development 
of more fundamental basis of retail bank deposit pricing and 
the search for ways of risk-based price optimization.

Keywords: pricing, risks, risk-based pricing, price of 
bank deposits, pricing risks, risk of early withdrawal, risk 
of renewal rejection.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ 
СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ  

В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ В УКРАЇНІ
Анотація. У статті визначено проблеми, що вплива-

ють на іпотечне кредитування суб'єктів господарювання 
в сільській місцевості в Україні, та зазначено перспек-
тиви розвитку кредитування в даній сфері. Розглянуто 
специфічні особливості сільського господарства, що 
впливають на організацію його кредитування. Звернуто 
увагу на необхідність розроблення програми повернен-
ня населення до сільської місцевості.

Ключові слова: іпотечне кредитування, відсоткові 
ставки, іпотечне законодавство, аграрне виробництво, 
суб’єкти сільськогосподарської діяльності, механізми 
кредитування.

Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку еко-
номіки та фінансової кризи вагомого значення набуває сільське 
господарство, оскільки сільськогосподарська галузь має вели-
кий потенціал та надає можливість підвищити не лише рівень 
продажу власної продукції іншим державам, а й забезпечити 
країну власним виробництвом та новими робочими місцями. 

Для зростання конкурентоспроможності, виходу на нові 
ринки збуту, дана галузь потребує додаткових інвестицій. Одним 
із способів залучення фінансових ресурсів є кредитування з 
передачею в забезпечення предметів іпотеки, що дійсно має 
сенс, тому що саме нерухомість становить більшу частку влас-
ного ліквідного майна суб‘єктів господарювання в сільській 
місцевості. Земля в сільській місцевості розглядається як об’єкт 
купівлі-продажу та інструмент, за допомогою якого можна виве-
сти село на вищий рівень розвитку, саме земля дає змогу привер-
нути увагу на село та, за можливості, залучити до діяльності в 
сільській місцевості. Крім населення, відновлення кредитування 
дуже важливе і для бізнесу. Таке кредитування – це нові мож-
ливості для сільськогосподарських підприємств освоювати нові 
площі та розширювати спектр власного виробництва та послуг.

Відповідно, суб’єкти господарювання сільської місцевості, 
у тому числі фермерські господарства чи інші суб’єкти малого 
бізнесу, можуть мати більше можливостей скористатися кре-
дитними коштами під заставу нерухомого майна.

У затвердженій Міністерством аграрної політики та продо-
вольства України цільовій Програмі розвитку аграрного сек-
тору економіки на період до 2020 р. запропоновано різні варі-
анти розвитку сільського господарства, банки, своєю чергою, 
мають різні програми кредитування суб’єктів господарювання 
у селі, але ситуація ускладнюється, насамперед, через політич-
но-економічну ситуацію в Україні, а також недосконале законо-
давство в частині кредитування, яке б ураховувало особливості 
сільського бізнесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема кре-
дитування суб‘єктів господарювання в сільській місцевості в 
Україні є достатньо складною. Незважаючи на те що цьому 
питанню присвячують увагу багато науковців, проблему пов-
ноцінно не вивчено. Можливо, така ситуація склалася через 
те, що майже всі наукові дослідження засновані на теорії, без 
урахування особливостей, притаманних даному господарству 
саме в нашій країні. 

Дослідження науково-методологічного забезпечення підви-
щення економічної ефективності та розвитку соціально спря-
мованого аграрного виробництва покладені на Національний 
науковий центр «Інститут аграрної економіки» [1]. Раніше 
питанням кредитування в сільській місцевості займалися такі 
іноземні вчені, як І. Юзефович, Дж. Толкмітт, Р. Джуччі.

Вітчизняні вчені також не залишили вказане питання без 
уваги. Праці М. Дем’яненка, Т. Герасимової, О. Непочатенка, 
М. Алексійчука та ін. присвячені проблемі іпотечного кредиту-
вання суб‘єктів господарювання в сільській місцевості в Україні. 

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Більшість науковців зосереджує увагу на іпотечному 
кредитуванні або фізичних осіб, або юридичних. Але мало хто 
з них ураховує таку особливість, як господарювання в сільській 
місцевості. Питання визначення проблем та перспектив іпотеч-
ного кредитування суб'єктів господарювання в сільській місце-
вості в Україні є недостатньо вивченим.

Мета статті полягає в аналізі проблем та перспектив кре-
дитування суб‘єктів господарювання в сільській місцевості в 
Україні, а також обґрунтуванні необхідності створення більш 
досконалої системи саме іпотечного кредитування, враховуючи 
фактор розміщення та функціонування суб’єктів господарю-
вання, а саме сільську місцевість. У ході дослідження розглянуто 
проблеми, які перешкоджають розвитку іпотечного кредиту-
вання суб'єктів господарювання в сільській місцевості в Україні, 
а також запропоновано заходи, які сприяли б їх усуненню. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасних 
умовах економіка України розвивається надто повільними тем-
пами, та, на нашу думку, саме сільське господарство є рушійною 
силою для її розвитку. Аналіз кількості та динаміки сільсько-
господарських підприємств в Україні показує, що кількість під-
приємств із кожним роком зменшується. Так, кількість суб‘єктів 
господарювання сільської сфери в 2015 р. порівняно з 2014 р. 
скоротилася на 617 товариств, порівняно з 2012 р. – на 4 130. 

У розрізі видів суб’єктів господарювання можна зазначити, 
що основну частину займають фермерські господарства – 72%, 
найменшу – державні підприємства – 0,5%.
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Причинами різкого зниження кількості господарюючих 
суб‘єктів стало:

– банкрутство підприємства – борги як перед державою, 
так і перед недержавними суб’єктами господарювання, а також 
невиплата заробітної плати працівникам;

– незацікавленість власників у бізнесі – через соціально-е-
кономічні та політичні фактори власна діяльність стає неприбут-
ковою, тому власнику вигідніше ліквідувати господарство;

– нестача ресурсів, які можуть бути задіяні для господар-
ської діяльності.

Розуміючи важливість сільськогосподарської галузі, 
одним із діючих методів її відновлення є залучення додатко-
вих коштів, наприклад кредитування суб’єктів господарської 
діяльності. Та банки сьогодні не поспішають кредитувати цю 
галузь, оскільки вона є однією з найбільш ризикових. Банки 
стикаються з переліком різноманітних ризиків, серед яких – 
відсоткові та кредитні, тобто ризик неповернення відсотків по 
кредиту або основної суми боргу (ризик кредитоспроможності 
позичальника). Кредит може бути неповернений, тому одним 
із вирішень проблеми повернення кредитних коштів є забезпе-
чення. Різновидом кредитів із забезпеченням є кредитування 
під іпотеку. Тут, на нашу думку, потрібно звернути увагу на 
відмінність двох понять – «іпотечне кредитування» та «креди-
тування під іпотеку», хоча в літературі наявне лише визначення 
поняття «іпотечне кредитування». 

Згідно із законодавством України, іпотечне кредитування – 
правовідносини, що виникають із приводу набуття права 
вимоги іпотечного боргу за правочинами та іншими докумен-
тами [3].

Згідно із «Словником банківських термінів» [4], іпотечний 
кредит – це особливий вид економічних відносин із приводу 
надання кредитів під заставу нерухомого майна.

Вважаємо, що потрібно відрізняти значення поняття в роз-
різі цільового використання кредитних коштів. Так, пропону-
ємо вважати іпотечне кредитування як спрямовування кредит-
них коштів саме на придбання (будівництво, реконструкцію 
тощо) предмету нерухомості з передачею такої нерухомості в 
забезпечення цього ж кредиту, а кредитування під іпотеку – як 
надання кредитних коштів на будь-які інші цілі з наданням у 
забезпечення предмету іпотеки.

Закон України «Про іпотеку», ухвалений у червні 2003 р., 
так визначає іпотеку: «Іпотека – вид забезпечення виконання 
зобов'язання позичальника перед кредитором заставою неру-
хомого майна, що полягає у праві кредитора (у разі невико-
нання боржником своїх зобов'язань) задовольнити свої грошові 
вимоги за рахунок вартості заставленого нерухомого майна».

Сільськогосподарським підприємствам порівняно з підпри-
ємствами інших галузей складніше одержати доступ до кредит-
них ресурсів із таких причин: високі процентні ставки, низька 
рентабельність і нестабільний рух готівкових коштів у сіль-
ському господарстві, правове неврегулювання питань власно-
сті на землю, непрозорість ринку, відсутність стабілізаційних 
фондів, зовнішнього або міжнародного фінансування та стра-
хування ризиків, уніфікованої банківської політики, неналежне 
управління в середовищі кредиторів [5].

Під час розроблення кредитних продуктів, які найбільше 
відповідають потребам позичальників-аграріїв у кредитах 
на забезпечення безперебійної діяльності операційної сфери 
виробництва, максимально повинні враховуватися специфічні 
особливості аграрного виробництва залежно від їх галузевого 
та внутрішньогалузевого характеру (табл. 2) [6]. 

Отже, у будь-якому разі система іпотечного кредитування 
має будуватися на цих особливостях, ураховувати як біоло-
гічні особливості даного бізнесу, так і розбіжність у строках 

Таблиця 1 
Кількість діючих сільськогосподарських підприємств за організаційними формами суб’єктів економіки [2]

Вид підприємства 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. Відношення 2015 р. 
до 2012 р.,%

Відношення 2015 р. 
до 2014 р.,%

Господарські товариства 8235 8245 7750 7721 93 99
Приватні підприємства 4220 4095 3772 3627 85 96
Виробничі кооперативи 848 809 674 596 70 88
Фермерські господарства 40676 40752 39428 38850 95 98
Державні підприємства 296 269 228 241 81 105
Підприємства інших форм 
господарювання 1781 1460 691 891 50 128

Усього 56056 55630 52543 51926

Таблиця 2
Специфічні особливості сільського господарства, що впливають на організацію його кредитування

Особливості сільського господарства, які впливають на організацію його кредитування
Галузеві Внутрішньогалузеві

Використання землі як основного засобу Диференціація аграрних підприємств за розміром
Сезонність Великі Середні Малі

Тривалість кругообігу сезонних активів Диференціація аграрних підприємств за правовою формою: кооперативи, ТОВ, 
СТОВ, особисті та фермерські господарства

Безперервність процесу виробництва Диференціація за спеціалізацією:
Залежність від природно-кліматичних умов Рослинництво:
Високий рівень ризиків зерновиробництво, плодівництво, овочівництво
Здатність до самовідтворення - Тваринництво:
Державне регулювання АПК молочне і м’ясне скотарство, свинарство, птахівництво.
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вкладання грошових коштів та отримання прибутку, за раху-
нок якого вже й будуть покриватися зобов’язання за іпотеч-
ним кредитом.

Іншою проблемою є іпотечне законодавство, а саме його 
неадаптованість до сучасних умов. Іпотеку можуть оформити 
лише безпосередні власники землі, але це суперечить тому 
факту, що більшість сільськогосподарських земель, паїв та 
земельних ділянок є орендованими. 

Також можна відмітити такий факт, як недостатність інфор-
мації для позичальників. Дрібні фермери не повною мірою 
отримують інформацію про наявність програм і механізмів 
кредитування, які надаються банківською системою в Україні. 

Проаналізувавши першу десятку банків України, бачимо, 
що, незважаючи на те що банки заявляють про кредитування 
фізичних та юридичних осіб, вимоги до позичальника та собі-
вартість кредиту досить суттєві, що й є основною причиною 
відсутності попиту на кредитні банківські продукти [табл. 3, 4].

Таблиця 3
Ефективні ставки по кредитах для юридичних осіб

Банк Програма Ефективна 
ставка

Укрексімбанк Кредит «Розвиток бізнесу» 21,9%
Укргазбанк  Кредит «Розвиток бізнесу» 24,06%
Укрсоцбанк Кредит «Покупка ОС і НА» 29,5%
UniCredit Bank TM Кредит «Іпотека» 25,5 %
ПриватБанк Кредит «Овердрафт» 32%

Джерело: складено за даними [7] 

Таблиця 4
Ефективні ставки по кредитах для фізичних осіб

Банк Програма Ефективна 
ставка

ПриватБанк Кредитка «Універсальна» 3,6%

Ощадбанк Кредит «Кредит під 
депозит» 4%

Діамантбанк Кредит «Власний вибір» 17,5%
UniCredit Bank TM Кредит «Іпотека» 25,5 %
Райффайзен Банк 
Аваль Кредит «Кредит готівкою» 48%

Сбербанк Росії Кредит «Вигідний» 68%

 Укргазбанк Кредит «Житло в кредит 
(первинний ринок)» 92%

Джерело: складено за даними [7]

Посилити зацікавленість та повернути населення до села 
можливо, на нашу думку, шляхом кредитування на придбання 
чи будівництво житла в сільській місцевості. Та тут, як і зага-
лом на ринку житла, існує низка перешкод, які не дають змоги 
запустити ринок. Проблемою є саме умови кредитування. Хоча 
з початку поточного року середні реальні ставки по іпотечних 
кредитах дещо знизилися, у середньому на 1%, та залежно 
від терміну кредиту становили 23,04–25,32% річних, але вони 
знаходяться на високому рівні, і кредити за такими ставками є 
дорогими (табл. 5, 6).

Уважаємо, що іпотечне кредитування суб‘єктів господа-
рювання в сільській місцевості в Україні має перспективи роз-
витку, якщо в країні буде проводитися політика, що зможе роз-

вивати та вдосконалювати цю сферу економіки. Проаналізовані 
дані свідчать, що необхідно:

– удосконалити нормативно-правову базу та законо-
давство, адаптувати нормативні акти до особливостей креди-
тування сільськогосподарських суб’єктів господарювання. 
Почати можна було б із Закону України «Про іпотечне кредиту-
вання, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні 
сертифікати», оскільки останні зміни до Закону було внесено 
ще в 2012 р.;

– розширити канали доступу до інформації про креди-
тування під іпотеку, забезпечити її доступність, простоту, про-
зорість, наприклад засобами масової інформації: рекламою, 
інформацією в Інтернет-ресурсах;

– розробити програми кредитування населення села з 
урахуванням доходів та інших особливостей для зацікавлення 
до повернення в село;

– оптимізувати довгострокові кредитні ресурси у банках, 
щоб забезпечити безперебійне довгострокове кредитування; 

– мінімізувати фінансові витрати та витрати часу на про-
цедуру оформлення кредиту.

Висновки. Отже, іпотечне кредитування суб'єктів госпо-
дарювання в сільській місцевості в Україні – це система, 
що дає можливості впливати на економічний стан країни 
в цілому. На основі виокремлених проблем, що впливають 
на кредитування суб’єктів сільського господарства, можна 
зробити висновок: суб’єкти господарювання аграрної галузі 
внаслідок визначених особливостей їх діяльності є потенцій-
ними користувачами банківських кредитів, іпотечних в тому 
числі, що, своєю чергою, може слугувати шляхом повер-
нення населення до села, спрямування фінансових ресурсів 
у відновлення сільського господарства, підвищуючи рівень 
економіки держави [9]. 

Таблиця 5
Зміна середніх ефективних ставок по кредитах  

на придбання житла на вторинному ринку  
за підсумками січня-березня 2016 р. 

Термін 
кредитування

Ставка на 
04.01.2016 

Ставка на 
28.03.2016 Зміни +/-

5 р. 24,85 24,19 0,66
10 р. 25,24 24,56 0,68
15 р. 25,19 24,35 0,84
20 р. 25,16 24,32 0,84

Джерело: складено за даними [8]

Таблиця 6
Пропозиції по іпотечних кредитах від банків

Банк Максимальний 
строк

Авансовий 
внесок

Діапазон 
ефективних 

ставок, річних
Індустріалбанк 20 р. 50% 21,39-24,2%

Кредобанк 20 р. 30% 21,82-25%
UniCredit Bank 20 р. 40% 22,72-24,91%

VS Bank 
(Фольксбанк) 20 р. 40% 23-25,32%

Ощадбанк 20 р. 30% 23,09-25,77%
Credit Agricole 20 р. 50% 24,89- 29,35%

Джерело: складено за даними [8]
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Аннотация. В статье определены проблемы, вли-
яющие на ипотечное кредитование субъектов хозяй-
ствования в сельской местности в Украине, и указаны 
перспективы развития данной отрасли. Рассмотрены 
специфические особенности сельского хозяйства, вли-
яющие на организацию его кредитования. Обращено 
внимание на необходимость разработки программы 
возвращения населения в сельскую местность.
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countryside in Ukraine

Summary. In the article, the problems affecting the 
mortgage lending of business entities in rural areas in 
Ukraine are determined and the prospects of the industry 
development in this field are stated. Considered specific 
features of agriculture, which affect the organization of its 
lending. Attention is paid to the importance of developing a 
program of population return to the rural area.
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНОГО 
АПАРАТУ ЗА ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ФІНАНСОВИХ 

РЕСУРСІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Анотація. У статті узагальнено основні наукові 

підходи до визначення таких ключових категорій, що 
покладені в основу розуміння процесу оптимального 
розподілу фінансових ресурсів в умовах децентраліза-
ції. Визначено ключові групи ризиків та перешкод, що 
можуть виникнути в процесі бюджетної децентралізації 
та, як наслідок, вплинути на її результативність.

Ключові слова: бюджет, бюджетний устрій, бю-
джетна децентралізація, фінансові ресурси, оптималь-
ний розподіл, об’єднані територіальні громади.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку між-
бюджетних відносин за умов упровадження процесу децентра-
лізації одним із найбільш дискусійних аспектів залишається 
необхідність оптимального розподілу повноважень та фінан-
сових ресурсів, що, своєю чергою, супроводжується різними 
складнощами та ризиками. Це не тільки сповільнює процес 
децентралізації, а й знижує його ефективність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато провід-
них економістів відмічають позитивний ефект від децентра-
лізації, який полягає у підвищенні якості надання суспільних 
послуг, стимулюванні розвитку конкурентних відносин між 
різними регіонами, зростанні прозорості системи формування 
та виконання місцевих бюджетів, оптимізації алокації фінансо-
вих ресурсів тощо. Питання децентралізації у вітчизняній літе-
ратурі розглядаються в роботах таких вітчизняних учених, як: 
Ю. Абибок, І. Вердникова, О. Власюк, Б. Данилишин, Г. Зубко, 
І. Коліушко, О. Савчук, Є. Юрченко та ін. 

Разом із тим попри існування низки досліджень, які під-
креслюють позитивний ефект від децентралізації як на тео-
ретичному, так і на емпіричному рівнях, деякі науковці, серед 
яких – П. Родрігез, Н. Джил [1], Дж. Роден [2], виявили значні 
ризики від децентралізації: зростання вірогідності дефіциту 
бюджету, лобіювання інтересів окремих груп суб’єктів, зни-
ження якості управлінських рішень, корупція, поглиблення 
регіональних дисбалансів та ін. Усі визначені фактори можуть 
негативно позначитися не лише на стані місцевого бюджету, а 
й на економічному стані.

Загальновідомим залишається той факт, що основу роз-
витку певної території становить саме ефективний та збалан-
сований місцевий бюджет, а тому питання його формування та 
управління бюджетними коштами, покладені в основу такого 
поняття, як бюджетна децентралізація, на сьогодні набувають 
усе більшої дискусійності. Питанням бюджетної децентра-
лізації значну увагу приділено в роботах Г. Возняк, Т. Дерун,  
А. Інгудіна, І. Луніної, Т.Сало, В. Христенко та багатьох інших. 
Водночас, незважаючи на суттєві досягнення в дослідженні 
особливостей бюджетної децентралізації, питання формування 
категоріально-понятійного апарату за оптимального розподілу 

фінансових ресурсів в умовах децентралізації на сьогодні має 
незавершений характер.

Мета статті полягає у дослідженні сутності основних клю-
чових категорій для розуміння сутності механізму оптималь-
ного розподілу фінансових ресурсів між бюджетами різних 
рівнів та узагальненні наявних проблеми та ризиків такого роз-
поділу в умовах бюджетної децентралізації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах 
реалізації процесу децентралізації реформування фінансового 
складника набуває особливої актуальності, оскільки саме опти-
мальний розподіл фінансових ресурсів забезпечить досягнення 
високого рівня соціальних стандартів, фінансування повнова-
жень різних рівнів влади та рівномірного розвитку утворених 
громад. Запорукою досягнення поставлених завдань є фор-
мування збалансованого бюджету на всіх рівнях. На жаль, 
сучасні підходи до визначення сутності поняття «бюджет» не 
є одностайними. Дискусійність у визначенні сутності понять 
«бюджет» та «державний бюджет» створює умови для викрив-
лення інших ключових понять та спотворює підходи до визна-
чення сутності поняття «бюджетний устрій» і формування 
ефективної системи управління бюджетом. За таких умов 
доцільно узагальнити наявні підходи до визначення сутності 
ключових понять «бюджет» (табл. 1) та «бюджетний устрій» 
(табл. 2).

Аналіз наявних підходів до визначення сутності поняття 
«бюджет» у контексті фінансів дає змогу зробити висновок, що 
саме визначення С.І. Юрія, В.М. Федосова [3] та В.М. Опаріна 
[4] вказує на кінцеву мету формування бюджету: формування 
централізованого фонду грошових коштів. А отже, з позиції 
забезпечення оптимального розподілу фінансових ресурсів 
бюджет варто розглядати як сукупність грошових відносин між 
державою, суб’єктами господарювання та фізичними особами, 
пов’язаними з розподілом і перерозподілом ВВП і національ-
ного доходу, для формування і використання централізованого 
фонду грошових коштів, для забезпечення виконання держа-
вою покладених на неї функцій.

Поняття «бюджет» є ключовим під час визначення катего-
ріального апарату бюджетного менеджменту. Однією з базо-
вих категорій, що дає змогу визначити бюджетні потоки та 
розподіл повноважень між органами управління бюджетними 
ресурсами, є поняття «бюджетний устрій». Відсутність одно-
стайності у визначенні сутності цього поняття перешкоджає 
розумінню формування оптимальних потоків між бюджетами 
різних рівнів та джерел їх наповнення.

Узагальнення теоретичних підходів до визначення сутності 
поняття «бюджетний устрій» представлено в табл. 2.

Систематизація наявних підходів до визначення сутності 
поняття «бюджетний устрій» дає змогу зробити висновок, що 
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більшість вітчизняних науковців погоджується з думкою, пред-
ставленою у Бюджетному кодексі України. Проте визначення сут-
ності поняття «бюджетний устрій» у рамках підходу, представле-
ного в роботах С.І. Юрія та В.М. Федосова [3], є дещо ширшим і 
найкраще відповідає економічній сутності даної дефініції. 

Ураховуючи аналіз підходів до визначення поняття 
«бюджетний устрій» у подальшому доцільно його трактувати 
як організацію і принципи побудови бюджетної системи, її 
структури, розподіл доходів і видатків між окремими ланками, 
правові основи функціонування бюджетів, установлення харак-
теру взаємовідносин між бюджетами, взаємозв’язок між окре-
мими ланками бюджетної системи.

Узагальнення теоретичних підходів до визначення сутності 
поняття «бюджетна система» представлено в табл. 3.

Отже, бюджетну систему слід розглядати як сукупність усіх 
бюджетів, які формуються і діють на певній території, побудо-
вані з урахуванням економічних відносин, державного і адмі-

ністративно-територіального устрою та врегульовані нормами 
права.

Бюджетні відносини між бюджетами різних рівнів за умови 
децентралізації набули певних особливостей. Так, зокрема, 
основною ідеєю формування бюджетів різних рівнів є децен-
тралізація фінансових ресурсів на місцях і розширення повно-
важень місцевих органів влади.

Реформування системи управління бюджетними ресур-
сами є частиною процесу бюджетної децентралізації, а тому 
варто розглянути наявні підходи до визначення сутності цього 
поняття (табл. 4). 

Для визначення ризиків оптимального розподілу фінансо-
вих ресурсів в умовах бюджетної децентралізації раціонально 
використовувати розподільчий підхід, який базується на розпо-
ділі ресурсів між бюджетами різних рівнів із метою виконання 
органами влади наявних завдань. Ідея бюджетної децентраліза-
ції є досить цікавою, оскільки її результативність залежить від 

Таблиця 1
Узагальнення теоретичних підходів до визначення сутності поняття «бюджет/державний бюджет»

№ з/п Автор/джерело Визначення
Бюджет як сукупність економічних (грошових) відносин

1 С.І. Юрій, 
В.М. Федосов [3]

Бюджет – сукупність грошових відносин, пов’язаних із розподілом і перерозподілом ВВП і 
національного багатства, для формування і використання основного централізованого фонду 
грошових коштів, призначеного для забезпечення виконання державою її функцій 

2 В.М. Опарін [4]
Бюджет є сукупністю грошових відносин між державою і юридичними та фізичними 
особами з приводу формування і використання централізованого фонду коштів, 
призначеного для забезпечення виконання державою її функцій 

3 С.І. Лучковська [5]
Бюджет – це система економічних (грошових) відносин із приводу формування, розподілу й 
використання особливого централізованого фонду грошових коштів держави чи місцевого 
самоврядування, державного чи місцевих бюджетів. Ці економічні відносини виникають у 
результаті розподілу валового внутрішнього продукту країни

4 А.В. Головач, В.Б. Захожай, 
Н.А. Головач [6]

Державний бюджет – це економічна категорія, яка представлена грошовими відносинами 
між державою та юридичними і фізичними особами щодо перерозподілу національного 
доходу в межах утворення та використання бюджетного фонду країни, призначеного для 
фінансування народного господарства, соціальних потреб, потреб оборони та державного 
управління 

Бюджет як фінансовий план держави

5 Бюджетний кодекс України 
[7]

Бюджет – це план формування і використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань 
та функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної 
Республіки Крим та місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду 

6
Закон України «Про 
бюджетну систему України» 
[8]

Бюджет – це план утворення і використання фінансових ресурсів для забезпечення 
функцій, які здійснюються органами державної влади України, органами влади Автономної 
Республіки Крим та місцевими радами народних депутатів 

7
Звіт Інституту дипломованих 
бухгалтерів з управлінського 
обліку [9]

Бюджет – це кількісний план у грошовому виразі, який підготовлений та затверджений 
до певного періоду часу, що звичайно показує заплановану величину доходу, що має бути 
досягнута, та/або витрати, які необхідно понести протягом цього періоду, і капітал, що 
необхідно залучити для досягнення даної мети 

8 О.Я. Базілінська [10]
Державний бюджет – це фінансовий план утворення і використання грошових фондів 
держави протягом року, інакше кажучи – це баланс доходів і витрат держави, який складає 
міністерство фінансів
Бюджет як централізований фонд грошових ресурсів

9 І.Ф. Комарницький [11]
Державний бюджет – це централізований фонд грошових ресурсів, що знаходиться в 
розпорядженні уряду, для фінансування державного апарату, збройних сил, виконання 
соціально-економічних функцій

Бюджет як кошторис доходів та видатків

10 Н.А. Малиш [12] Бюджет – це грошове вираження збалансованого кошторису доходів та видатків за певний 
період 

11 А.Т. Опря [13] Бюджет – це розпис грошових доходів і витрат держави, підприємства, установи, сім’ї, 
окремої особи на визначений період
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Таблиця 2
Узагальнення теоретичних підходів до визначення сутності поняття «бюджетний устрій»

№ з/п Автор/джерело Визначення
Бюджетний устрій як організація і принципи побудови бюджетної системи

1 С.І. Юрій, 
В.М. Федосов [3]

Бюджетний устрій – організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, 
розподіл доходів і видатків між окремими ланками, правові основи функціонування 
бюджетів, установлення характеру взаємовідносин між бюджетами, взаємозв’язок між 
окремими ланками бюджетної системи

2
Бюджетний кодекс України [7], 
Закон України «Про бюджетну 
систему України» [8]

Бюджетний устрій – це організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, 
взаємозв’язок між окремими ланками бюджетної системи. Бюджетний устрій України 
визначається з урахуванням державного устрою і адміністративно-територіального поділу України 

3 Н.Д. Чала, 
Л.В. Лазоренко [14]

Бюджетний устрій – це організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, 
взаємозв’язок між окремими ланками бюджетної системи. Бюджетний устрій визначається з 
урахуванням державного устрою та адміністративно-територіального поділу України 

5 С.Л. Лондар, 
О.В. Тимошенко [15]

Бюджетний устрій – це організація і принципи побудови бюджетної системи, її структура і 
взаємозв’язок між бюджетами, які він об’єднує, у процесі забезпечення виконання єдиної 
загальнодержавної фінансово-бюджетної політики 

6 Л.С. Гринів, 
М.В. Кічурчак [16]

Бюджетний устрій – це організаційна структура, що побудована на принципах бюджетної 
системи й є відповідною до територіально-адміністративного поділу в державі 

7 В.М. Опарін [4]
Бюджетний устрій показує, яким чином побудована бюджетна система, тобто це організація 
вертикальної структурної побудови бюджету держави за рівнями адміністративно-терито-
ріального поділу країни 

Бюджетний устрій як сукупність бюджетів і взаємозв’язок між ними

8 О.С. Дроздовська [17]
Бюджетний устрій – це види бюджетів, взаємозв’язки між бюджетами та міжбюджетні 
взаємовідносини, їх принципи, правовий статус бюджетів відповідно до правового статусу 
адміністративно-територіальних одиниць та державних утворень

9 Н.В. Савчук [18]
Бюджетний устрій – це взаємозв’язок учасників бюджетного процесу (окремих ланок 
бюджетної системи), який ґрунтується на правових нормах і орієнтований на зростання долі 
суспільно-значимих витрат у структурі консолідованого бюджету держави 

Таблиця 3
Узагальнення теоретичних підходів до визначення сутності поняття «бюджетна система»

№ з/п Автор/джерело Визначення
Бюджетна система як сукупність державного та місцевих бюджетів

1
Бюджетний кодекс 
України [11], 
С.І. Юрій, 
В.М. Федосов [7]

Бюджетна система – сукупність державного та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням 
економічних відносин, державного й адміністративно-територіального устроїв і врегульована нормами 
права. Бюджетна система як сукупність окремих ланок, юридично пов’язаних між собою, базується на 
загальноприйнятих принципах 

2
С.І. Юрій, 
В.Г. Дем’янишин, 
О.П. Кириленко [6]

Бюджетна система – сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням 
економічних відносин, державного і адміністративно-територіального устроїв і врегульована нормами 
права 

Бюджетна система як сукупність відокремлених ланок

3 С.І. Юрій, 
В.М. Федосов [7]

Бюджетна система – сукупність самостійних відокремлених взаємопов’язаних між собою ланок, в 
яких функціонують бюджетні відносини

4 Н.Д. Чала, 
Л.В. Лазоренко [14]

Бюджетна система – це сукупність окремих її ланок, юридично пов’язаних між собою, яка базується 
на загальноприйнятних принципах, що відповідають міжнародним стандартам 

Бюджетна система як сукупність бюджетів усіх рівнів

5
Закон України «Про 
бюджетну систему 
України» [8]

Бюджетна система – сукупність бюджетів усіх рівнів, яка регулюється правовими нормами і 
формується на єдиних принципах згідно з місцевим устроєм та адміністративно-територіальним 
поділом України 

6 Е.С. Дмитренко [16] Бюджетна система – це заснована на економічних відносинах, врегульована правовими нормами 
сукупність видів бюджетів, які існують на території держави

7 С.Л. Лондар, 
О.В. Тимошенко [15]

Бюджетна система – це сукупність усіх бюджетів, які формуються і діють на території певної країни 
згідно з її бюджетним устроєм

8 А.Т. Опря [13] Бюджетна система – це врегульована нормами права сукупність усіх видів бюджетів 
Бюджетна система як механізм (комплекс)

9 І.Ф. Комарницький 
[11]

Бюджетна система – це достатньо складний механізм, що відображає специфіку країни, особливості 
її соціально-економічного розвитку, державного устрою, тобто ця система формується на основі 
сукупності соціально-економічних, правових та інших особливостей тієї чи іншої держави 

10 М.М. Артус, 
Н.М. Хижа [18]

Бюджетна система – це взаємопов’язаний комплекс політичних юридичних, соціальних й економічних 
відносин, що забезпечує функціонування всіх його ланок із виконання завдань, визначених 
бюджетною політикою держави 
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оптимального розподілу бюджетних ресурсів між бюджетами 
різних рівнів шляхом передачі їм частини бюджетних надхо-
джень. 

Аналіз рівня забезпечення фінансовими ресурсами об’єдна-
них територіальних громад, за даними Міністерства регіональ-
ного розвитку, свідчить, що власні ресурси громад за підсум-
ками І півріччя 2016 р. порівняно з аналогічним періодом 2015 р. 
збільшилися в три рази, що в грошовому вираженні становить 
0,88 млрд. грн. Своєю чергою, міжбюджетні трансферти за 
підсумками І півріччя 2016 р. порівняно з аналогічним періо-
дом 2015 р. зросли в 60 разів, тобто на 1,76 млрд. грн. Залишок 
коштів загального фонду місцевих бюджетів збільшився за цей 
період удвічі. Проте такі показники не демонструють реальний 
стан забезпечення ресурсами об’єднаних територіальних гро-
мад, оскільки вони не враховують збільшення їх кількості, а 
представлені у загальному вигляді. Оцінка рівня забезпечено-
сті бюджетними ресурсами об’єднаних територіальних громад 
свідчить про необхідність визначення оптимального розподілу 
таких ресурсів між бюджетами різних рівнів. Незважаючи на 
поліпшення стану забезпечення громад бюджетними ресурсами 
в 2016 р., коли мали місце освітня і медичні субвенції, плану-
вання розподілу в 2017 р. бюджетних ресурсів супроводжується 
передачею додаткових повноважень щодо фінансування та вико-
нання соціально-економічних функцій органами влади.

Виконання завдань органами місцевої влади повинне здійс-
нюватися на основі розроблених програм розвитку території. 
Суттєвим недоліком використання програмно-цільового під-
ходу є низька якість розроблених програм та їх невідповідність 
потребам новоутворених громад. Так, лише 2 з 14 об’єднаних 
територіальних громад Сумської області, 1 з 4 утворених гро-
мад Харківської області отримали фахову підтримку для роз-
робки програм стратегічного розвитку. Це свідчить про необ-
хідність пошуку іншими громадами фахової підтримки під час 
розроблення стратегічних програм розвитку, який не завжди 
може бути успішним, а тому може супроводжуватися ризиками 
організаційно-інституційного характеру, коли отримання вели-
кої кількості повноважень на місцях не забезпечується наяв-
ністю достатньої кількості кваліфікованих кадрів.

Очікування щодо отримання достатнього рівня забезпе-
чення бюджетними ресурсами органів місцевої влади, а отже, 
якісного виконання ними своїх завдань можуть не виправда-

тися в окремих громадах, ураховуючи, що рівень навантаження 
щодо фінансування соціально-економічних функцій у наступ-
ному році суттєво зросте. Особливо це стосується об’єднаних 
територіальних громад, які не володіють достатніми можли-
востями для ефективного управління бюджетними ресурсами 
та достатньою кількістю кваліфікованих фахівців.

За рахунок суттєвої передачі на місцевий рівень із держав-
ного рівня дохідної частини бюджетів повна передача видатко-
вих повноважень на місцевий рівень може викликати труднощі 
з виконанням поставлених завдань. Зокрема, зміна алгоритму 
вирівнювання шляхом упровадження механізму фінансування 
таких делегованих на місцевий рівень повноважень щодо 
забезпечення функцій охорони здоров’я та освіти, може вияви-
тися суттєвим тягарем для новоутворених громад. До 2016 р. на 
місцевий рівень надавалися міжбюджетні трансферти на освіту 
й охорону здоров’я, а починаючи з 2017 р. ці функції повністю 
делегуються державою новоутвореним громадам. Цей фактор 
належить до групи фінансових ризиків, адже у новоутворе-
них громад виникне потреба збалансування доходів місцевих 
бюджетів і оптимального розподілу фінансових ресурсів на 
виконання різного роду поставлених завдань.

Висновки. Таким чином, аналіз наявних ризиків оптималь-
ного розподілу фінансових ресурсів характеризується двома 
напрямами: теоретичним, що пов'язаний з існуванням значної 
кількості наукових підходів до розуміння ключових категорій, 
та практичним, який безпосередньо пов'язаний з організацією 
процесу оптимального розподілу фінансових ресурсів на прак-
тиці і характеризується організаційно-інституційними, фінан-
совими та іншими ризиками. Якщо перша група ризиків потре-
бує розроблення комплексних підходів до взаємоузгодження 
наявних категорій, то друга група ризиків створює потребу у 
застосуванні логічних, аналітичних та моделюючих методів 
дослідження і вивчення динаміки розвитку подій за зміни наяв-
них умов.
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Таблиця 4
Підходи до визначення сутності поняття «бюджетна децентралізація»

Підхід Сутність поняття «бюджетна децентралізація»

Розподільчий 

Перенесення надходження доходів та/або здійснення витрат грошових коштів на більш низький рівень уряду за 
збереження фінансової відповідальності [19]
Це нова система міжбюджетних відносин, більша фінансова самостійність і, відповідно, більша 
відповідальність. Це не тільки нові джерела надходження, а й інструменти, що дають змогу місцевим громадам 
ефективно впливати на економічне зростання та, відповідно, нарощувати базу доходів [20]
Види мобілізації фінансових ресурсів у бюджетах органів місцевого самоврядування. Крім визначеного змісту, 
слід розглядати її як спосіб виміру величини переходу національної економіки від адміністративно-командної 
до ринкової й яка є доцільною за умови досягнення розумного оптимуму між формуванням доходів місцевих 
бюджетів та фінансуванням делегованих повноважень [21]
Перенесення надходження доходів та/або здійснення витрат грошових коштів на більш низький рівень уряду за 
збереження фінансової відповідальності [22]

Адміністративний 

Процес передання повноважень (функцій, компетенцій і відповідальності) від центральних до місцевих органів 
влади [22]
Перерозподіл функцій і повноважень єдиної державної влади між відповідними органами державної влади, з 
одного боку, і органами регіонального (місцевого) самоврядування – з іншого [23]
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гориально-понятийного аппарата при оптимальном 
распределении финансовых ресурсов в условиях  
децентрализации

Аннотация. В статье обобщены основные научные 
подходы к определению ключевых категорий, которые 
положены в основу понимания процесса оптимально-
го распределения финансовых ресурсов в условиях де-
централизации. Определены ключевые группы рисков 
и препятствий, которые могут возникнуть в процессе 
бюджетной децентрализации и, как следствие, повли-
ять на ее результативность.
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gorical-conceptual apparatus by the optimum allocation 
of financial resources during decentralization

Summary. The article summarizes the main scientific 
approaches to defining such key categories as a basis for 
understanding of optimal allocation of financial resources 
under decentralization. Also there are identified key groups 
of risks and obstacles that may arise during the fiscal decen-
tralization and, consequently, affect its performance.
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МОНЕТАРНА ІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗОК З ІНДЕКСОМ ЦІН  
У БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНІ

Анотація. У статті пропонується новий (інновацій-
ний) механізм чисельної оцінки показника інфляції, що 
ґрунтується на оцінці грошей витратами праці. Оцінка 
грошей, що складають показник ціни, таким показ-
ником як витрати людської праці, або вартісна оцінка 
ринкових цін, показує кількість грошових знаків, що 
«обслуговує», або що «припадає» на одиницю людської 
праці. Такий показник характеризує саме гроші по від-
ношенню до витрат праці, а не товар по відношенню 
до витрати грошей на його купівлю. Такий показник 
є безпосередньо монетарним показником. На наш по-
гляд, монетарна інфляція є тим каталізатором, який ви-
кликає зростання цін. Монетарна інфляція є причиною 
росту цін, а не навпаки (принаймні, згідно нашого до-
слідження). Випереджувальна тенденція росту індексу 
монетарної інфляції відносно індексу цін має випере-
джувальний термін від року до 3-х, 4-х років. Показни-
ки монетарної інфляції та показники зростання цін – це 
різні показники, які є відносно самостійними, але за 
певних умов є взаємопов’язаними як чинник і наслідок.

Ключові слова: сутність інфляції, цінова інфляція, 
монетарна інфляція, ціни на продукцію будівельної га-
лузі, фонд робочого часу, ВВП, витрати людської праці, 
індекс монетарної інфляції.

Постановка проблеми. Ця стаття є тематичним продовжен-
ням статті під назвою «Вимірювання цінності грошей», у якій 
було обґрунтовано та оприлюднено показник вимірювання моне-
тарної вартості (цінності) грошей [1]. Також у згаданій статті на 
умовних прикладах було показано можливі варіанти взаємодії 
цінової (традиційний розрахунок) та монетарної (інноваційний 
метод) показників інфляції. Якщо статтю [1], а також роботи [2; 3; 
4; 5] можна вважати теоретичним підґрунтям обраної проблема-
тики, то ця стаття, що пропонується до вашої уваги, є прикладом 
практичного застосування теоретичних принципів, а саме – роз-
рахунку монетарної вартості грошей. Нагадуємо, що монетарна 
оцінка грошей – це оцінка грошей, яка відмінна від їх субстанці-
ональної оцінки, де основою виступає золото. А також відмінна 
від їх оцінки за допомогою купівельної спроможності з огляду на 
окремий товар або групу товарів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. «Інфляція як спе-
цифічна властивість економіки відома вже декілька століть. Однак, 
попри це, в економічній теорії не існує єдиного погляду на суть 
цього надзвичайно складного економічного явища…» [6, с. 232] – 
так починає вести мову про інфляцію А.С. Гальчинський, який під 
час видання книги [2] був радником Президента України з питань 
макроекономічної політики. Не менш поважний український нау-
ковець М.І. Савлук зазначає: «Незважаючи на очевидність зв’язку 
інфляції зі знеціненням грошей, сутність цього явища не знайшла 
однозначного трактування в економічній літературі» [7, с. 193]. 
Відомий український науковець з політичної економії А.А. Чухно 

наголошував: «У найзагальнішому визначенні інфляцію можна 
визначити як підвищення загального рівня цін. Однак інфляцій-
ний процес набагато складніший» [8, с. 501]». На загальнотеоре-
тичну неопрацьованість та практичну багатогранність визначення 
такого явища, як інфляція звертали увагу й інші фахівці. Напри-
клад, К.С. Базилевич у підручнику «Макроекономіка» зазначив: 
«… інфляція – багатофакторний, багатовимірний і складний соці-
ально-економічний процес, властивий ринковій економіці, який 
може бути спричинений різними подіями…» [9, с. 399]. Перелік 
дефініцій стосовно сутності інфляції та протиріч у її визначенні 
можна продовжити, наприклад, ознайомившись з [1].

Виділення не вирішених раніше частин загальної про-
блеми. Серед економістів та фінансистів різних наукових шкіл та 
напрямків досі немає єдності поглядів щодо якісного визначення 
явища інфляції і, особливо, не існує обґрунтованого механізму 
кількісного обчислення інфляції. Після всіх теоретичних викла-
док у практичній площині всі розрахунки інфляції замінюються, 
саме замінюються, таким показником, як індекс зростання цін. 
Наприклад, у Статистичних щорічниках України, виданих Дер-
жавним комітетом статистики України, в розділі «Ціни і тарифи» 
читаємо визначення: «Індекс споживчих цін (індекс інфляції)  
є …». Тобто, із тексту такого визначення випливає, що «індекс 
споживчих цін» та «індекс інфляції» – це терміни-синоніми. Таке 
ж розуміння показника інфляції надається і в провідних підруч-
никах [7, с. 199; 4 с. 502]. До речі, індекс споживчих цін на товари 
та послуги (або скорочено – ІСЦ) показує середній рівень цін на 
державою зазначений перелік товарів і послуг, так званий «спо-
живчий кошик» за певний період, як правило за календарний рік. 
У вітчизняних і зарубіжних наукових та навчальних джерелах 
він, тобто індекс споживчих цін, найчастіше використовується 
як синонім слова «інфляція».

Отже, виникає питання, чи інфляція є самостійним проце-
сом, відмінним від зростання цін, чи зростання цін і є безпосе-
редньо процесом інфляції. 

Повертаючись до визначень індексів цін, що надані у Ста-
тистичних щорічниках України (розділ 4 «Ціни і тарифи»), 
звертаємо увагу на те, що всі інші індекси цін, крім індексу 
споживчих цін, а саме: «Індекс цін виробників промислової 
продукції», «Індекс цін реалізації продукції сільськогоспо-
дарськими підприємствами», «Індекс цін на будівельно-мон-
тажні роботи», «Індекс тарифів на послуги пошти та зв’язку», 
«Індекс тарифів на вантажні перевезення», «Індекс цін інвес-
тицій в основний капітал», – не зазначені, як індекси інфляції. 
Тобто, за визначеннями «Статистичних щорічників …» індекс 
споживчих цін – це в той же час і індекс інфляції, а всі інші 
індекси цін і тарифів – не індекси інфляції, а лише індекси цін. 

Заглянемо в ще більш вагомий документ, згідно з яким 
повинні формуватися загальнодержавні статистичні показники. 
Мова йде про міжнародний документ «Система національ-
них рахунків 2008». У передмові цього документа говориться: 
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«СНС-2008 призначена для використання всіма країнами і роз-
роблена з урахуванням потреб країн, що знаходяться на різних 
стадіях економічного розвитку. Вона також є першоосновою 
для стандартів в інших областях економічної статистики, спри-
яючи інтеграції цих статистичних систем і приведення їх у від-
повідність з національними рахунками» [10, с. 111]. Так ось, в 
тексті цього документу в багатьох місцях йде мова про інфля-
цію, але визначення інфляції відсутнє. 

На нашу думку, індекс зростання цін не є показником 
інфляції, це, можливо, лише тільки показник росту цін, який, 
за певних умов може бути спровокований як інфляцією, так і 
не інфляційними чинниками. Як теоретично доведено в [1], 
наявність монетарної інфляції не завжди викликає підвищення 
цін. Навіть, можливі випадки, коли за наявності монетарної 
інфляції зростання цін може й не бути, мало того, ціни можуть 
навіть падати. На нашу думку, показником інфляції виступає 
монетарний чинник, який вимірюється за допомогою та з вико-
ристанням показника витрат людської праці. Тобто, застосо-
вується безпосередня оцінка грошей витратами праці, яка і є 
показником монетарної інфляції.

Мета статті. Показати можливість фінансово-економіч-
них розрахунків показників монетарної інфляції на підставі 
та з використанням наявних офіційних статистичних даних 
для України за останні 15 років. Проаналізувати результати та 
знайти можливі механізми взаємодії та взаємовпливу процесу 
монетарної інфляції та процесу зростання цін. 

Виклад основного матеріалу. У дослідженні використову-
ємо статистичні показники Держкомстату України з 2000 року, 
тому що у 2000 році в статистичній звітності Україні був 
вперше представлений новий показник, який до цього не нада-
вався статистикою, а саме «Використання фонду робочого часу 
працівників, зайнятих в галузях економіки». Отже, з’явився 
показник, що відображає в галузях економіки фактично (!) 
відпрацьований час працівниками, ще є вкрай важливим для 
нашого методу економічно-монетарних досліджень. Тому 
будемо вважати 2000 рік відправним пунктом, від якого поч-
немо вести порівнювання грошових показників. Розрахунок 
ведемо табличним способом (див. табл. 1, 3, 4, 5).

Пояснення. Коефіцієнт кількості годин праці у розрахунку 
на одну астрономічну годину робочого часу (коефіцієнт варто-
сті) показує кількість годин праці (тобто – трудову вартість) яку 
«вміщує в собі» одна астрономічна година роботи працівника. 
Підготовчий фактичний матеріал для розуміння та розрахунку 
такого коефіцієнта вже існує понад пів сторіччя. 

Із 70-х років ХХ ст. у спорті кількість виконаної спортсме-
ном роботи вимірюють сумарною кількістю биття пульсу. Показ-
ник сумарної пульсової активності визначає суму ударів пульсу 
людини протягом часу її спортивної роботи. За початок відліку 
беруть частоту серцевих скорочень від 60 до 80 ударів за хви-
лину. Показник биття пульсу, наприклад, «80 ударів за хвилину», 
означає 80 ударів пульсу (серця), які дорівнюють одній астро-
номічній хвилині. Такий механізм вимірювання кількості праці 
цілком можливо і доречно застосувати і до людської праці на 
виробництві. Тим більш, що вже накопичено багатий фактичний 
матеріал стосовно досліджень зв’язку праці та серцебиття.

Конкретні види праці вже давно розподіляють на групи 
залежно від навантаження, використовуючи як показник 
частоту пульсу. У 1963 році в Англії Brown and Growden 
досліджували промислових робітників, пов’язаних з Slough 
Industrial Health Service і опублікували в «Slough Scales» такі 
дані: залежність пульсу (в ударах за хвилину) від робочого 
навантаження: легка робота – 60-100, помірна 100-125, важка  
125-150, дуже важка 150-175 ударів за хвилину [12, с. 156]. Гру-
пою вчених Франції, Швейцарії та Бельгії у 1967 була видана 
книга J. Scherrer «Physiologie du travail (ergonomie)» [13]. У цій 
книзі H. Monod and M. Pottier дають таку класифікацію робіт по 
частоті ударів серця: дуже легка робота – до 75, легка 75-100, 
помірна 100-125, важка 125-150, дуже важка 150-175, вкрай 
важка робота – більше 175 ударів за хвилину [12, с. 204]. При-
кладів таких досліджень можна навести багато.

Отже, якщо взяти кількість ударів пульсу за базу показ-
ника легкої роботи у 80 уд./хв., то помірна робота буде мати 
коефіцієнт від 1,25 (100 уд./хв. : 80 уд./хв.) до 1,56 (125 уд./хв. :  
80 уд./хв.), важка робота – від 1,57 (125 уд./хв. : 80 уд./хв.) до 
1,87 (150 уд./хв. : 80 уд./хв.), дуже важка – від 1,88 (150 уд./хв. : 
80 уд./хв.) до 2,19 (175 уд./хв. : 80 уд./хв.) і так далі. Ці коефіці-

Таблиця 1
Оцінка фактичних (ринкових) цін продукції будівництва витратами праці в Україні 2000-2003 рр.

№ з/п Показник 2000 2001 2002 2003

1 Випуск товарів і послуг виробниками будівельної галузі у 
фактичних цінах; млн. грн. 

14426
[14, с. 34]

18339
[15, с. 29]

19176
[15, с. 29]

25811
[15, с. 29]

2
Середньооблікова кількість найманих працівників у 
будівництві; 
усього, тис.

590
[15, с. 372]

 526
[15, с. 372]

453
[15, с. 372]

 431
[15, с. 372]

3
Використання фонду робочого часу працівниками 
будівельної галузі в середньому на одного працівника (всього 
відпрацьовано); годин

1414
[11, с. 374]

1567
[14, с. 395]

1606
[19, с. 443]

1672
[20, с. 413]

4 Фонд відпрацьованого робочого часу працівниками будівельної 
галузі ; тис. астрономічних годин, (рядок 2 × рядок 3) 834260 824242 727518 720632

5 Коефіцієнт кількості годин праці у розрахунку на одну 
астрономічну годину робочого часу * 1,250000 1,231723 1,261949 1,330982

6 Кількість праці, що витрачена працівниками будівельної галузі 
усього; години витрат праці, (рядок 4 × рядок 5) 1042825 1015238 918091 959148

7
Оцінка грошей витратами людської праці, (або, що одне й те ж 
саме – вартісна оцінка ринкових цін у будівництві); 
грн. / на годину витрат праці, (рядок 1 / рядок 6)

13,83 18,06 20,89 26,91

* Дивись по тексту – Пояснення.
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єнти і є коефіцієнтами перерахунку фактичного робочого часу 
у години витрат праці. 

Проведені дослідження дають можливість для 2000 року 
взяти коефіцієнт кількості годин праці у розрахунку на одну 
астрономічну годину робочого часу у розмірі 1,25 (табл. 1, 
рядок 5). Звісно, такий коефіцієнт треба розрахувати на підставі 
натурних вимірювань безпосередньо на виробництві, але, такі 
вимірювання – справа недалекого майбутнього. Для 2001 року 
і для наступних років, до 2014 року включно проведемо розра-
хунки коефіцієнтів вартості, пов’язуючи їх з існуючими статис-
тичними даними. Звісно, фактичних даних для такого розра-
хунку ще ніхто ніколи не збирав, але статистика дає показник 
використання фонду робочого часу працівниками сільського 
господарства в середньому на одного працівника (всього від-
працьовано) в астрономічних годинах (рядок 3 в табл.1 та той 
же рядок 3 в табл. 3, 4, 5). Якщо перемножити цей показник на 
коефіцієнт вартості, то й будемо мати показник витрат праці 
(тобто трудову вартість), витрачену за один рік одним серед-
ньо-статичним робітником промисловості. 

На підставі наявних статистичних даних ще не маємо мож-
ливостей розрахувати коефіцієнт вартості безпосередньо. Але 
можемо підійти до його чисельної характеристики опосеред-
ковано. Можемо чисельно розрахувати не коефіцієнт вартості, 
а його змінність відносно попереднього року, а саме індекс 
коефіцієнта вартості відносно попереднього року, який по суті 
відображає зміни коефіцієнта вартості також, як відображає, 
наприклад, зміни цін індекс цін. Механізм розрахунку такий. 
Цілком природним є взаємозв’язок індексу вартості з індексом 
фізичного обсягу валового внутрішнього продукту. За початок 
відліку беремо 2000 рік. Тоді, індекс фізичного обсягу ВВП 
у 2000 році дорівнює 100,0%, а індекс вартості дорівнює 1,0 
(див. табл. 2). Добуток індексу вартості та показника фактично 
відпрацьованого робочого часу при незмінності всіх інших 
факторів впливає прямо пропорційно на фізичний обсяг ВВП. 
Отже, можемо записати, що для 2000 року 1414 1,0 = 100,0%, 

а для 2001 року 1567 Ів = 109,2%. Якщо порівняти ці показ-
ники один відносно іншого то будемо мати пропорцію: 1567 
Ів /1414 1,0 = 109,2/100,0, звідки й випливає, що Ів = 0,985378. 
Нагадуємо, знайшли не коефіцієнт вартості, а індекс вартості 
(Ів) 2001 року відносно 2000 року взятого за 100%, або за 1,0. 
Для розрахунку коефіцієнта вартості у 2001 році треба Ів для 
2001 року помножити на коефіцієнт вартості попереднього 
2000 року: 0,985378∙1,250000 = 1,231723 (результат в табл. 2). 

Наступний розрахунок. Для 2001 року (тепер він базовий) 
1567 1,0 = 100,0%, а для 2002 року 1609 Ів = 105,2 %. Якщо 
порівняти ці показники один відносно іншого то будемо мати: 
1609 Ів/1567 1,0 = 105,2/100,0, звідки Ів = 1,024539. І далі, 
для розрахунку коефіцієнта вартості у 2002 році треба Ів 
для 2002 року помножити на коефіцієнт вартості 2001 року: 
1,024539 1,231723 = 1,261948 (результат заносимо в табл. 2). За 
таким механізмом розраховуються й інші показники відповідно 
для кожного року – див. табл. 2.

Далі по тексту, в таблицях 3, 4, 5 представлені такі ж розра-
хунки, за тим же розрахунковим алгоритмом, що й в таблиці 1. 

Підсумовуючи результати розрахунку показників вартісної 
оцінки цін реалізації продукції будівничої галузі (колонка 2 в 
табл. 6), можемо виконати розрахунок щорічних індексів моне-
тарної інфляції продукції будівництва (колонка 3 в табл. 6) та 
провести їх порівняння з офіційним оприлюдненим державною 
статистикою індексом цін на продукцію, що реалізують буді-
вельні підприємства (колонка 4 в табл. 6).

Висновки і пропозиції. В статті розглянуто інфляційні про-
цеси стосовно цін на продукцію будівельної галузі і тому наступні 
висновки є коректними саме для цін будівельного сектору в Укра-
їні для умов, що складалася впродовж 2000-2014 років.

Починаючи із 2000 року і до 2014 року, тобто за п’ятнад-
цять років, монетарна інфляція показує збільшення цінового 
навантаження на одиницю праці для продукції будівництва 
більш ніж у 20 разів (у 20,1743 – колонка 2, табл.6). За той же 
період ринкове зростання цін на продукцію будівництва відбу-

Таблиця 2
Розрахунок коефіцієнта вартості, що перераховує астрономічні годин робочого часу у години вартості

Рік

Індекси фізичного обсягу 
валового внутрішнього 

продукту  
(у порівняних цінах),  

% до попереднього року

Використання фонду робочого 
часу працівниками будівельної 
галузі в середньому на одного 
працівника (всього фактично 

відпрацьовано), (див. рядок 3 у 
таблицях 1, 3, 4, 5); годин

Індекс коефіцієнта 
перерахунку астрономічних 

годин робочого часу у 
години вартості відносно 

попереднього року (індекс 
вартості) (Ів)

Коефіцієнт перерахунку 
астрономічних годин 

робочого часу у години 
вартості (у вартісні години) 
відносно попереднього року 

(коефіцієнт вартості) 
2000 100,0 1414 1,0 1,250000
2001 109,2 [15, с. 29] 1567 0,985378 1,231723
2002 105,2 [15, с. 29] 1609 1,024539 1,261948
2003 109,6 [15, с. 29] 1672 1,054703 1,330982
2004 112,1 [15, с. 29] 1734 1,080918 1,438683
2005 102,7 [15, с. 29] 1713 1,039590 1,495641
2006 107,3 [16, с. 30] 1727 1,064302 1,591813
2007 107,9 [16, с. 30] 1759 1,059371 1,686320
2008 102,3 [16, с. 30] 1707 1,053163 1,777657
2009  85,2 [16, с. 30] 1389 1,047058 1,861311
2010 104,1 [17, с. 31] 1471 0,982970 1,829613
2011 105,4 [17, с. 31] 1607 0,964800 1,765211
2012 100,2 [17, с. 31] 1602 1,005127 1,774262
2013 100,0 [17, с. 31] 1616 0,991337 1,758890
2014  89,9 [18, с. 11] 1547 0,939098 1,651769
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Таблиця 3
Оцінка фактичних (ринкових) цін продукції будівництва витратами праці в Україні 2004-2007 рр.

№ з/п Показник 2004 2005 2006 2007

1 Випуск товарів і послуг виробниками будівельної галузі у 
фактичних цінах; млн. грн. 

37667
[15, с. 29]

45972
[15, с. 29]

64152 
[16, с. 31]

94307
[16, с. 31]

2 Середньооблікова кількість найманих працівників у будівництві; 
усього, тис.

441
[15, с. 372]

 461
[15, с. 372]

477
[15, с. 372]

500
[16, c.370]

3
Використання фонду робочого часу працівниками будівельної 
галузі в середньому на одного працівника (всього відпрацьовано); 
годин

1734
[22, с. 414]

1713
[23, с. 399]

1727
[15, с. 382]

1759
[24, с. 396]

4 Фонд відпрацьованого робочого часу працівниками будівельної 
галузі ; тис. астрономічних годин, (рядок 2 × рядок 3) 764694 789693 823779 879500

5 Коефіцієнт кількості годин праці у розрахунку на одну 
астрономічну годину робочого часу * 1,438683 1,495641 1,591813 1,686320

6 Кількість праці, що витрачена працівниками будівельної галузі 
усього, години витрат праці, (рядок 4 × рядок 5) 1100152 1181097 1311302 1483118

7
Оцінка грошей витратами людської праці, (або, що одне й те ж 
саме, – вартісна оцінка ринкових цін у будівництві);  
грн. / на годину витрат праці, (рядок 1 / рядок 6)

34,24 38,92 48,92 63,59

* Дивись в тексті вище – Пояснення, (текст після табл. 1).

Таблиця 4
Оцінка фактичних (ринкових) цін продукції будівництва витратами праці в Україні 2008-2011 рр.

№ з/п Показник 2008 2009 2010 2011

1 Випуск товарів і послуг виробниками будівельної галузі у 
фактичних цінах; млн. грн. 

117362
[16, с. 31]

77631
[16, с. 31]

137118
[25, с. 30]

194992
[25, с. 30]

2 Середньооблікова кількість найманих працівників у будівництві; 
усього, тис.

497
[16, c.370]

385
[16, c.370]

390
 [25, c.343]

346
[25, c.343]

3
Використання фонду робочого часу працівниками будівельної 
галузі в середньому на одного працівника (всього відпрацьовано); 
годин

1707
[26, с. 390]

1389
[27, с. 386]

 1471
[16, с. 379]

1607
[28, c.378]

4 Фонд відпрацьованого робочого часу працівниками будівельної 
галузі ; тис. астрономічних годин, (рядок 2 × рядок 3) 848379 534765 573690 556022

5 Коефіцієнт кількості годин праці у розрахунку на одну 
астрономічну годину робочого часу * 1,777657 1,861311 1,829613 1,765211

6 Кількість праці, що витрачена працівниками будівельної галузі 
усього, години витрат праці, (рядок 4 × рядок 5) 1508127 995364 1049458 981496

7
Оцінка грошей витратами людської праці, (або, що одне й те ж 
саме, – вартісна оцінка ринкових цін у будівництві); 
грн. / на годину витрат праці, (рядок 1 / рядок 6)

77,82 77,99 130,66 198,67

* Дивись в тексті вище – Пояснення, (текст після табл. 1).

Таблиця 5
Оцінка фактичних (ринкових) цін продукції будівництва витратами праці в Україні 2012-2014 рр.

№ з/п Показник 2012 2013 2014

1 Випуск товарів і послуг виробниками будівельної галузі у фактичних цінах;  
млн. грн. 

184751
[25, с. 30]

174158
[30, с. 74]

162551
[30, с. 74]

2 Середньооблікова кількість найманих працівників у будівництві; усього, тис. 333
[25, c.343]

295 
[25, c.343]

228
 [17, c.355]

3 Використання фонду робочого часу працівниками будівельної галузі в середньому 
на одного працівника (всього відпрацьовано); годин

1602
[21, c.369]

1616
[25, с. 352]

 1547
[17, с. 362]

4 Фонд відпрацьованого робочого часу працівниками будівельної галузі;  
тис. астрономічних годин, (рядок 2 × рядок 3) 533466 476720 352716

5 Коефіцієнт кількості годин праці у розрахунку на одну астрономічну годину 
робочого часу * 1,774262 1,758890 1,651769

6 Кількість праці, що витрачена працівниками будівельної галузі усього, години 
витрат праці, (рядок 4 × рядок 5) 946508 838498 582605

7 Оцінка грошей витратами людської праці, (або, що одне й те ж саме, – вартісна 
оцінка ринкових цін у будівництві); грн./на годину витрат праці, (рядок 1 / рядок 6) 195,19 207,70 279,01

* Дивись в тексті вище – Пояснення, (текст після табл. 1).
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лося тільки у 8 разів (у 7,9342 – колонка 4, табл.6). Зважаючи 
на результативні дані, що зібрані в табл. 6, та проілюстровані 
графіком, рис. 1, можемо запропонувати певні висновки.

Темпи зростання монетарної інфляції не співпадають з 
темпами росту цін. Темпи зростання монетарної інфляції є 
вищими за темпи зростання цін. Явний не збіг темпів наглядно 
спостерігається на графіку, рис. 1. 
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Рік Індекс монетарної інфляції наростаючим підсумком 

Ііндекс цін реалізації продукції будівельної галузі наростаючим підсумком 

Рис. 1. Графік порівнювання темпів росту індексів 
монетарної інфляції та індексів цін на продукцію 

будівельної галузі

Спостерігається прямо пропорційний зв’язок між монетар-
ною інфляцією та індексом цін (принаймні, для цін у будівни-
цтві 2000–2014 рр. в Україні), тобто, за умови зростання вартіс-
ної оцінки грошей, що формували фактичні (ринкові) ціни на 
продукцію будівництва, індекс цін також зростає.

Також спостерігається випереджаюча тенденція росту 
індексу монетарної інфляції щодо індексу цін, а саме: спо-
чатку зростає монетарний індекс, а вже після нього фіксується 
зростання індексу цін. Випереджувальна тенденція росту 
індексу монетарної інфляції відносно індексу цін у будівни-

цтві має випереджувальний термін (проміжок часу, лаг у часі) 
від року до 3-х, 4-х років.

За умов зупинки росту монетарної інфляції зростання цін 
зупиняється також, причому в той же часовий період, без лагу в 
часі, та ще й впливає на стабілізацію цін впродовж наступного 
періоду, можливо до року (див. 2011 – 2012 роки в табл. 6).

На нашу думку, індекс зростання цін не є показником інфля-
ції, це тільки показник росту цін, який за певних умов може бути 
спровокований як інфляцією, так і не інфляційними чинниками.

Всі наведені вище висновки є попередніми і потребують 
подальшої перевірки. Але один висновок можемо зробити як 
узагальнюючий, вже тепер.

Показники монетарної інфляції та показники зростання цін 
(індекс цін, рівень цін) – це різні показники, які є самостійними 
за механізмами їх виникнення, але взаємопов’язаними за меха-
нізмами їх прояву. 

Взаємозв’язок та взаємовплив цих показників потребує 
подальшого дослідження. Отже, цілком доцільними є подальші 
дослідження з метою накопичення матеріалів у напрямку щодо 
взаємозалежності або ж її відсутності між монетарною інфля-
цією та зростанням або падінням цін.
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Таблиця 6
Розрахунок індексу монетарної інфляції продукції будівничої галузі

Рік

Оцінка грошей витратами людської 
праці, (або, що одне й те ж саме, – 

вартісна оцінка ринкових цін у 
будівництві); грн. / на годину 

витрат праці

Індекс монетарної інфляції грошей які 
залучалися до процесу формування 

ціни на продукцію будівництва 
(річний), % до попереднього року 

(розраховано нами)

Індекс цін на будівельно-
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% до попереднього року 
(офіційна статистика); 
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2000 13,83 100,00 118,0 [15, с. 68]
2001 18,06 130,59 116,0 [15, с. 68]
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У підсумку з 2000 р. 
по 2014 р. – 2017,43 793,42
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Зайцев А.В. Монетарная инфляция и её связь с 
индексом цен в строительной отрасли Украины

Аннотация. В статье предлагается новый (инно-
вационный) механизм численной оценки показателя 
инфляции, который основывается на оценке денег за-
тратами труда. Оценка денег, формирующих показатель 
цены, таким показателем как затраты человеческого 
труда, или стоимостная оценка рыночных цен, по-
казывает количество денежных знаков которые «обслу-
живает», или сумма которых «приходится» на единицу 

человеческого труда. Такой показатель характеризует 
именно деньги по отношению к затратам труда, а не 
товар по отношению к затратам денег на его покупку. 
Такой показатель является непосредственно монетар-
ным показателем. На наш взгляд, монетарная инфляция 
является тем катализатором, который вызывает рост 
цен. Монетарная инфляция является причиной роста 
цен, а не наоборот (по крайней мере, в данном иссле-
довании). Опережающая тенденция роста индекса мо-
нетарной инфляции по отношению к индексу цен имеет 
опережающий период от года до 3-х, 4-х лет. Показате-
ли монетарной инфляции и показатели роста цен – это 
разные показатели, которые являются относительно са-
мостоятельными, но при определённых условиях взаи-
мосвязанными как причина и следствие.

Ключевые слова: сущность инфляции, ценовая 
инфляция, монетарная инфляция, цены на продукцию 
строительной отрасли, фонд рабочего времени, ВВП, 
затраты человеческого труда, индекс монетарной ин-
фляции.

Zaitsev O.V. Monetary inflation and its relation to 
the price index in the construction industry of Ukraine

Summary. This article is about inflation in prices for con-
struction products and the theory of inflation. Among econ-
omists and financiers of different schools and areas no unity 
of views on the qualitative detection of phenomena such as 
inflation and, in particular, there is no reasonable mechanism 
for quantitative calculation of inflation. In academics has be-
come common, after the theoretical explanation they go to 
practical calculations of inflation and where all payments are 
replaced, it is replaced, such as the rate of inflation index ris-
ing prices. In our opinion, the index of price growth is not an 
indicator of inflation, this is only an indicator of price growth, 
which under certain conditions can be triggered as inflation 
but it is not inflation factors. The article offers a new (innova-
tive) mechanism numerical assessment of inflation based on 
an assessment of the labour cost. Estimation of the money up 
prices index, an indicator such as the cost of human labour, 
or – valuation of market prices, – shows the number of bank-
notes that "serves" or "accounts" per unit of human labour. 
The relevance of this issue is due to the lack of a reasonable 
mechanism for inflation quantifying. Therefore, the purpose 
of this article is to describe the scheme for the numerical eval-
uation of the inflation rate, based on the money estimation by 
labour costs. Data for analysis were taken from the Statistical 
yearbooks for 2000-2014. In our view, monetary inflation is 
the catalyst that causes a rise in prices. Monetary inflation is 
the cause of price increases, but not vice versa (at least in this 
study). A proactive trend growth index of the monetary infla-
tion relative to the price index is proactive period of one year 
up to 3, 4 years. Indicators of inflation and monetary growth 
figures are different price indices, which are relatively in-
dependent but under certain conditions are interrelated as a 
factor and effect. It was established that monetary inflation 
shows the increase in price for construction products as load 
per unit of labour more by 20 times. In addition, the calcu-
lations showed that the growth rate of monetary inflation is 
above the growth rate of prices. The author have substantiat-
ed a direct proportion between monetary inflation and price 
index, and described future prospects of research in this field. 

Keywords: the nature of inflation, price inflation, mon-
etary inflation, prices of construction products, fund of 
working time, GDP, expenditures of human labour, mone-
tary inflation index.
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СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ МОНЕТИЗАЦІЇ ТА ЙОГО РОЛЬ  
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Анотація. У статті визначено сутність монетиза-
ції та її роль у забезпеченні економічного зростання, 
обґрунтовано об’єктний і суб’єктний склад процесу 
управління монетизацією, досліджено його характер і 
структуру, визначено головні фактори, що впливають 
на динаміку процесу монетизації та ефективне функці-
онування грошового ринку з метою підтримання еконо-
мічного зростання. Обґрунтовано, що управління моне-
тизацією є функцією центрального банку як інституту 
економічного розвитку.

Ключові слова: монетизація, грошова маса, швид-
кість обігу грошей, грошові агрегати, інфляція, фінан-
сова стабільність, економічне зростання.

Постановка проблеми. Економічна теорія розглядає про-
цес монетизації як комплексне явище, пов’язане з забезпечен-
ням економіки грошима на основі збалансування їх попиту та 
пропозиції, сутність якого полягає у формуванні та регулюванні 
обсягів і каналів грошового обігу відповідно до потреб еконо-
міки країни [1, с. 7; 2, с. 8; 3, с. 67; 4, с. 14]. Тому монетарне 
регулювання, що ґрунтується на концепції неомонетаризму, 
передбачає активну роль процесу монетизації в забезпеченні 
економічного зростання. Ефективне управління процесом 
монетизації економіки створює надійне підґрунтя для збалан-
сованого та динамічного розвитку, що потребує від централь-
них банків нових виважених підходів до грошового регулю-
вання та прогнозування обсягів і динаміки грошового обороту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній 
науковій літературі питання управління процесом монетиза-
ції економіки розглядаються, починаючи з 1990-х років, що, 
власне, і стало методологічною основою грошової реформи 
1996 р. Фактично до 2000-х років у процесі аналізу монетарної 
сфери науковці використовували переважно показник швидко-
сті обігу грошей. І лише з середини 1990-х років у монетарній 
науці відбувся перехід до досліджень процесів монетизації та 
практичного використання показника рівня монетизації еконо-
міки [1; 5; 6; 7; 8].

Найбільш активно ці процеси досліджуються такими відо-
мими науковцями як О.В. Дзюблюк, В.В. Коваленко, А.О. Кри-
лова, В.І. Міщенко, С.В. Міщенко, С.В. Науменкова, М.І. Сав-
лук, І.А. Шумило та іншими. Основна увага в їхніх роботах 
приділяється теоретичним і прикладним аспектам монетизації, 
оцінці достатності обсягів грошової маси в економіці, визна-
ченню виду та характеру грошово-кредитної політики тощо.

Разом з тим не вирішеними раніше частинами загальної 
проблеми залишаються оцінка ролі процесу монетизації в 
забезпеченні економічного зростання, обґрунтування струк-
тури та механізму управління монетизацією, прогнозування 
обсягів і структури грошових агрегатів та їх впливу на рівень 
монетизації, а також уточнення системи факторів, що вплива-
ють на характер і динаміку процесу монетизації та ефективне 
функціонування грошового ринку.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є дослідження 
сутності монетизації та її ролі у забезпеченні економічного 
зростання, обґрунтування об’єктного і суб’єктного складу про-
цесу управління монетизацією економіки, а також визначення 
факторів, що впливають на характер і динаміку процесу моне-
тизації та функціонування грошового ринку.

Виклад основного матеріалу. У науковій літературі моне-
тизація економіки розглядається як процес забезпечення кана-
лів грошового обігу відповідним обсягом грошової маси, що 
необхідний для реалізації виробленої продукції та погашення 
всіх боргових зобов’язань. З практичної точки зору вирішення 
цієї проблеми забезпечується центральним банком шляхом 
урівноваження попиту та пропозиції грошей завдяки реалізації 
відповідної грошово-кредитної політики [1; 3; 5; 9].

Однак такий підхід є занадто спрощеним, оскільки процес 
монетизації економіки – це складне і комплексне явище, що 
характеризує насиченість економіки ліквідними активами, які 
не лише виконують функції засобів обігу і платежу, а й активно 
впливають на економічну динаміку. Так, С.В. Міщенко вва-
жає процес монетизації економіки економічним явищем, що 
характеризує забезпеченість процесів виробництва та обігу 
грошовою масою, необхідною для здійснення розрахунків і 
платежів, функціонування грошового ринку та всієї фінансової 
системи країни, а тому пропонує розглядати процес монети-
зації як складову грошово-кредитної політики з урахуванням 
сукупності показників, що відображають не лише рівень забез-
печення економіки грошима, але й їх обсяги, динаміку та струк-
туру [9, с. 268].

У науковій літературі існують різні визначення монетиза-
ції. Її характеризують як достатність випуску грошей для обігу 
товарів, процес насичення економіки грошима [10, с. 9], забез-
печеність економіки засобами обігу, платежу та накопичення 
[11, с. 13], процес монетизації ВВП [12, с. 314], макроеконо-
мічний показник, що характеризує рівень забезпеченості еко-
номіки грошима, [13, с. 286-287], насичення грошового обігу 
коштами відповідно до завдань розвитку грошово-кредитного, 
фінансового та споживчого ринку [1, с. 6], рівень насиченості 
господарського обороту грошима [14, с. 20], економічне явище, 
що характеризує забезпеченість процесів виробництва і обігу 
грошовою масою, необхідною для здійснення розрахунків і 
платежів, функціонування грошового ринку і всієї фінансової 
системи країни [15, с. 57].

Відповідно до стандартів міжнародної статистики рівень 
монетизації обчислюється як відношення показників: «гроші 
+ квазігроші)/валовий внутрішній продукт» (Money + Quasi-
Money)/Gross Domestic Product) [9, с. 267].

У вітчизняній практиці рівень монетизації розраховують як 
відношення обсягу грошової маси, що перебуває в обороті на 
кінець року, до номінального річного обсягу ВВП. При цьому 
в якості обсягу грошової маси приймається грошовий агрегат 
М3, хоча в більшості країн для цих цілей використовують гро-
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шовий агрегат М2. Разом з тим для характеристики окремих 
аспектів процесу монетизації доцільно використовувати й інші 
показники, зокрема такі, що відображають насиченість еконо-
міки готівковими коштами, структуру грошових агрегатів, кое-
фіцієнти мільтиплікування грошей тощо.

Ґрунтуючись на теоретичному аналізі сучасних підходів 
до формування попиту та пропозиції грошей, слід визнати, 
що показник швидкості обігу є оберненим до показника рівня 
монетизації економіки. Про це свідчить порівняльний аналіз 
рівняння обміну І. Фішера (MV=PQ) та рівняння кембрид-
жської школи (M=kPQ), де показник швидкості обігу грошей 
(V) і константа пропорційності (k) є оберненими показниками 
[16, с. 32; 17, с. 18].

Тому всі закономірності щодо впливу швидкості обігу гро-
шей на попит і пропозицію грошей будуть справедливими й 
для показника, що характеризує рівень монетизації економіки, 
але обернено пропорційно. Так, підвищення рівня монети-
зації може відбуватися внаслідок зростання попиту на гроші 
або їх пропозиції. При цьому, оскільки зниження процентних 
ставок сприяє зниженню швидкості обігу грошей, а їх підви-
щення – зростанню, то, відповідно, у першому випадку рівень 
монетизації буде підвищуватися, а в другому – знижуватися. 
Однак рівень монетизації, на відміну від показника швидкості 
обігу грошей, може бути прогнозованим. Практична реалізація 
такого підходу знаходить своє відображення в діяльності цен-
тральних банків у процесі прогнозування обсягів і динаміки 
грошових агрегатів і монетизації економіки шляхом викори-
стання коефіцієнта монетизації [18, с. 34; 19, с. 16].

Таким чином, монетизацію економіки слід розглядати як 
економічне явище, що пов’язане з необхідністю постійного 
збалансування попиту та пропозиції грошей у національній 
економіці з метою забезпечення стійкого функціонування 
грошово-кредитного ринку та платіжної системи, а також ста-
більності фінансового сектору та фінансової системи країни в 
цілому. У зв’язку з цим рівень монетизації можна розглядати як 
індикатор, що характеризує стан і рівень розвитку економіки, 
грошової системи та грошового обігу в країні, а процес моне-
тизації – як сукупність пов’язаних між собою цілеспрямова-
них і послідовних дій центрального банку, фінансово-кредит-
них установ і держави у сфері регулювання грошового обігу з 
метою забезпечення стабільності грошового ринку, грошового 
обігу та стійкого економічного зростання.

Ґрунтуючись на такому визначенні, головними об’єктами 
управління процесом монетизації економіки слід вважати 
грошову базу, грошові агрегати, процентні ставки, нормативи 
резервування, рівень інфляції, валютний курс та обсяги дер-
жавних запозичень і, перш за все, ту їх частину, яка підлягає 
монетизації центральним банком. Відповідно, суб’єктами 
управління процесом монетизації є центральний банк, фінан-
сово-кредитні установи та уряд у межах реалізації ним антиін-
фляційної та боргової політики.

Відповідно до законодавства основні функції з організа-
ції та управління монетизацією економіки покладено на цен-
тральні банки, які здійснюють цей процес у тісній взаємодії з 
фінансово-кредитними установами та інститутами, що пред-
ставляють фінансову та грошову систему [21, с. 37; 20, с. 14; 
22, с. 38].

Процес монетизації відображає забезпеченість економіки 
країни та платіжної системи різними видами грошей (готівка, 
«вузькі» гроші, «широкі» гроші тощо), а тому охоплює не лише 
монетизацію ВВП, а й монетизацію фінансового сектору на 

основі «створення» грошей банками завдяки дії ефекту муль-
типлікації, а також монетизацію фінансового ринку шляхом 
грошової підтримки та розвитку фіктивного капіталу [1, с. 12]. 
Це обумовлено тим, що пропозиція грошей формується не 
лише центральним банком. На практиці збільшувати (мульти-
плікувати) обсяги грошової маси можуть як банки, так і інші 
суб’єкти ринку, які накопичують (або зменшують) відкладений 
попит, що впливає на обсяги грошових агрегатів.

У зв’язку з цим у науковій літературі виділяють «гроші цен-
трального банку» та «гроші комерційних банків», відмінності 
між якими обумовлені притаманними зазначеним суб’єктам 
відмінностями в характері випуску та вилучення грошей із 
обігу, що формує високий рівень еластичності грошової сис-
теми та її спроможність підтримувати необхідні пропорції між 
обсягом емісії грошей і потребами господарського обороту в 
них [23, с. 8].

Як зазначається в науковій літературі, крім попиту на 
гроші для обслуговування виробленого ВВП, існує грошовий 
попит для забезпечення емісії акцій, облігацій, випуску в обіг 
інших фінансових інструментів, відкладений попит населення, 
формування центральними банками міжнародних резервів за 
рахунок іноземної валюти тощо [24, с. 25; 25, с. 12; 26, с. 62]. 
При цьому слід мати на увазі, що ліквідність грошей, які вико-
ристовуються для монетизації різних напрямів економічної та 
фінансової діяльності суб’єктів господарювання, та швидкість 
їх обігу буде різною.

За розрахунками науковців, у світовій економіці лише 30% 
грошових коштів мають безпосереднє відношення до реальної 
економіки, а решта – 70% обслуговують так званий «фіктивний 
капітал». При цьому слід мати на увазі, що такі активи (фінан-
сові інструменти) не є складовою ВВП, а коливання їх цін не 
впливає на обсяг ні реального, ні номінального ВВП [27, с. 171].

Таким чином, управління процесом монетизації економіки 
можна характеризувати як систему узгоджених заходів, які реа-
лізують центральний банк, уряд і фінансово-кредитні установи 
з метою забезпечення потреб національної економіки грошима 
та підтримки стабільності грошової одиниці. У зв’язку з цим, 
на наш погляд, механізм управління процесом монетизації 
слід розглядати як сукупність способів, методів та інструмен-
тів впливу центрального банку, уряду і банків на формування 
збалансованого грошового ринку шляхом використання інстру-
ментів і методів грошово-кредитного регулювання з метою 
забезпечення суб’єктів господарювання необхідним обсягом 
грошових коштів і платіжних інструментів.

На наш погляд, важливе методологічне значення має визна-
чення основних принципів управління процесом монетизації, 
до яких у науковій літературі відносять:

• кредитний характер грошової емісії;
• централізоване управління на основі послідовності та 

рівномірності;
• збалансованість використання методів та інструментів 

монетарної політики та монетарних показників;
• пропорційність, що обумовлює необхідність дотри-

мання певних пропорцій у зростанні грошової маси та ВВП;
• регулярність і безперервність грошового обігу;
• забезпечення стабільності грошової одиниці та грошо-

вого ринку;
• комплексне використання інструментів грошового 

регулювання;
• надання грошових коштів уряду лише на умовах кре-

диту;
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• операційна незалежність органів, які здійснюють регу-
лювання та управління процесом монетизації;

• контрольованість і прозорість управління монетиза-
цією економіки [1; 3; 5; 9; 14; 17; 18; 27].

Слід відмітити, що в науковій літературі управління про-
цесом монетизації економіки часто ототожнюється з монетар-
ною політикою центрального банку. На наш погляд, таке ото-
тожнення не є коректним, оскільки монетарна політика є лише 
однією із складових грошово-кредитного регулювання, яке, в 
свою чергу, є складовою загальної економічної політики дер-
жави. На думку багатьох вітчизняних науковців, взаємозв’язок 
управління монетизацією економіки та реалізації монетарної 
політики характеризується формуванням показників грошової 
бази та грошових агрегатів, а також розробленням відповідної 
валютної, процентної та антиінфляційної політики [5, с. 68; 
9, с. 286; 28, с. 33].

Таким чином, процес управління монетизацією економіки 
слід розглядати як процес, що тісно пов’язаний з рівнем роз-
витку економіки в цілому і станом розвитку грошової системи 
та грошового обігу, зокрема. Такий підхід дає підстави виокре-
мити кілька видів монетизації, до яких у науковій літературі 
відносять: готівкову та безготівкову монетизацію; монетизацію 
державного боргу; рівень доларизації економіки; рівень міжна-
родних резервів; монетизацію фінансового сектору та фінансо-
вого ринку [29, с. 18].

Не дивлячись на високий рівень розроблення теорії попиту 
та пропозиції грошей, у науковій літературі існують суттєві 
розбіжності щодо визначення основних чинників, що впли-
вають на процес монетизації. Серед факторів, що визначають 
рівень монетизації, науковці виділяють інституційну побудову 
грошово-кредитної системи, непропорційне зростання дер-
жавних видатків, політику центрального банку, психологічні 
фактори, використання нових платіжних засобів і фінансових 
інструментів тощо [3; 9; 14; 17; 24].

На нашу думку, до головних факторів, що впливають на 
характер і динаміку процесу монетизації, слід віднести зміну 
попиту та пропозиції грошей, динаміку реального ВВП, 
рівень цін в економіці, рівень розвитку фінансового сектору, 
характер та інтенсивність грошового обігу, очікування суб’єк-
тів ринку та рівень їх довіри до банків і національної валюти. 
При цьому вирішальну роль у процесі монетизації відіграє 
рівень і характер розвитку економіки, а тому головним завдан-
ням управління процесом монетизації повинно бути забезпе-
чення стійкого та ефективного функціонування грошового 
ринку з метою підтримання економічного зростання [30, с. 28; 
31, с. 75].

Висновки і пропозиції. Проведене дослідження дозволило 
визначити, що монетизація економіки є складним економічним 
явищем, пов’язаним із необхідністю постійного збалансування 
попиту та пропозиції грошей в економіці з метою забезпечення 
стійкого функціонування грошово-кредитного ринку та платіж-
ної системи, а також стабільності фінансового сектору. Тому 
управління процесом монетизації економіки слід розглядати 
як сукупність пов’язаних між собою цілеспрямованих і послі-
довних дій центрального банку, кредитних установ і держави у 
сфері грошового обігу з метою забезпечення стабільності гро-
шового ринку та економічного зростання.

Обґрунтовано, що головними об’єктами управління проце-
сом монетизації економіки є грошова база, грошові агрегати, 
процентні ставки, нормативи резервування, інфляція, валютний 
курс і обсяги державних запозичень. Суб’єктами управління 

є центральний банк, фінансово-кредитні установи та уряд у 
межах реалізації ним антиінфляційної та боргової політики.

Визначено, що механізм управління процесом монетизації 
економіки слід розглядати як сукупність способів, методів та 
інструментів впливу центрального банку на грошовий ринок 
шляхом використання інструментів і методів грошово-кре-
дитної політики та грошово-кредитного регулювання з метою 
забезпечення суб’єктів господарювання необхідним обсягом 
грошових коштів і платіжних інструментів та стимулювання 
розвитку економіки.

Доведено, що в сучасних умовах вирішальну роль у про-
цесі управління монетизацією економіки повинна відгравати 
виважена грошово-кредитна політика центрального банку, яка 
ґрунтується на збалансуванні попиту та пропозиції грошей, 
стримуванні інфляції, а також проведенні ефективної процент-
ної, курсової та антиінфляційної політики.
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Лен И.М. Сущность процесса монетизации и его 
роль в обеспечении развития экономики

Аннотация. В статье определена сущность монети-
зации и ее роль в обеспечении экономического роста, 
обоснован объектный и субъектный состав процесса 
управления монетизацией, исследованы его характер и 
структура, определены основные факторы, влияющие 
на динамику процесса монетизации и эффективное 
функционирования денежного рынка с целью поддер-
жания экономического роста. Обосновано, что управ-
ление процессом монетизации является функцией цен-
трального банка как института развития.

Ключевые слова: монетизация, денежная масса, 
скорость обращения денег, денежные агрегаты, инфля-
ция, стабильность, экономический рост.

Lon I.M. The essence of the process of monetization 
and its role in the development of the economy

Summary. The article defines the essence of 
monetization and its role in ensuring economic growth, 
grounds the object and the subject part of the process of 
monetization control, studies the basic factors affecting the 
dynamics of monetization and efficient functioning of the 
money market to maintain economic growth. It is proved 
that the managing monetization is a function of the Central 
Bank as an institution of economic growth.

Keywords: monetization, money supply, velocity of 
money, monetary aggregates, inflation, financial stability, 
economic growth.
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РОЛЬ МИТНОГО КОНТРОЛЮ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ  
ФІСКАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ МИТНИХ ОРГАНІВ

Анотація. Робота присвячена актуальній проблемі 
впливу митного законодавства та митного контролю на 
економічну ситуацію в країні, її торговельні взаємовід-
носини з іншими країнами. Досліджено роль митних 
платежів в забезпеченні доходної частини державного 
бюджету. Проаналізовано результати впровадження до-
даткового імпортного збору у 2015 році та його ефек-
тивність. Розглянуто та запропоновано потенційні шля-
хи вдосконалення митного контролю в Україні. 

Ключові слова: митний контроль, митні збори, до-
датковий імпортний збір, митний пост-аудит, митні пра-
вопорушення.

Постановка проблеми. Контроль є важливою ланкою в сис-
темі державного управління та є розгалуженою системою. Кон-
троль здійснюється у різних сферах економіки та суспільного 
життя, має багато форм та видів. Одним з таких видів є митний 
контроль, що є ланкою, або підгалузевою структурною одиницею 
загального податкового контролю держави. Сьогодні перед Дер-
жавною фіскальною службою України постає головне завдання – 
це вдосконалення митного контролю шляхом спрощення та гар-
монізації відповідних процедур для забезпечення прозорості, 
послідовності, логічності і прогнозованості суб’єктів ЗЕД, тобто 
в поступовому переході і адаптації до європейських стандартів та 
вимог міжнародних конвенцій, зокрема Кіотської конвенції. 

Одним із головних завдань при здійсненні митного контр-
олю є застосування митного пост-аудиту – форми митного 
контролю, що дають можливість більш ефективно виконувати 
поставлені перед митними органами завдання. Такі перевірки 
додають цілісності контрольним діям митних органів та є 
одним із пріоритетних напрямків вдосконалення контрольних 
заходів із підвищення якості організації митного контролю 
шляхом спрощення митних процедур.

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідження формування і 
реалізації митної політики загалом та здійснення митного контр-
олю зокрема зробили такі відомі науковці, як О. Вакульчик, 
А. Вдовиченко, Л. Вороніна, П. Десятнюк, О. Запорожець, 
А. Зарубницький, А. Крисоватий, В. Мартинюк та інші. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної про-
блеми. Незважаючи на дослідження перерахованих науковців, 
питання реалізації заходів митного контролю і підвищення їх 
ефективності є недостатньо вивченими, що представляє акту-
альний напрямок дослідження.

Метою даної статті є дослідження ролі митного контролю 
в забезпеченні фіскальної функції митних органів та пошук 
ефективних шляхів його покращення. 

Виклад основного матеріалу. Митниці ДФС (Державної 
фіскальної служби) України є не тільки органами, які забезпе-
чують у зоні своєї діяльності виконання завдань, покладених 
на фіскальну службу, а й важливою організаційною складо-
вою митної системи, що дає змогу реалізувати заходи митного 
контролю при переміщенні товарів через митний кордон Укра-
їни. Україна є країною-членом Світової організації торгівлі, 
активно запроваджує передбачені рамковими стандартами 
заходи контролю за переміщуваними товарами. 

Одним з основних міжнародних документів у сфері митної 
справи є Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію 
митних процедур (м. Кіото, 1973 р.) (далі – Кіотська конвен-
ція). Відповідно до положень Кіотської конвенції, митний кон-
троль – це сукупність заходів, що здійснюють митні органи з 
метою забезпечення дотримання вимог митного законодавства. 
У пунктах пропуску спільного кордону митні служби здійсню-
ють спільний митний контроль за можливістю. Всі товари, неза-
лежно від того, чи обкладаються вони митами та податками, 
підлягають митному контролю [1]. Але, на жаль, в Україні поки 
що головним завданням, яке стоїть перед митними органами, 
є забезпечення фіскальної функції шляхом справляння митних 
платежів, про що свідчать дані аналізу надходжень до держав-
ного бюджету (рис. 1). 
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податкові надходження до державного бюджету України  

сума надходжень податків на міжнародну торгівлю та зовнішні операції  до державного 
бюджету України   
частка податків на міжнародну торгівлю та зовнішні операції  в державному бюджеті 

Рис. 1. Динаміка надходжень від податків на міжнародну 
торгівлі та зовнішні операції до Державного бюджету 

України за 2011-2015 роки [2]
 
Загалом, за підсумками 2015 року податкові надходження 

до Державного бюджету збільшилися на 129,2 млрд. грн., або 
на 46,1% (у порівнянні з попереднім 2014 роком) за рахунок 
зростання обсягів надходжень з усіх податкових джерел, за 
винятком податку на прибуток. При цьому податків на між-
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народну торгівлю та зовнішні операції протягом 2015 року 
надійшло до держбюджету України в 3 рази більше (або на 
27,7 млрд. грн.), ніж у 2014 році. Це збільшення майже повні-
стю зумовлене обсягами зростання ввізного мита. 

Також доцільно зауважити, що на початку 2015 року для 
збільшення надходжень за статтями митних платежів був вве-
дений додатковий імпортний збір на 12 місяців через різке 
погіршення платіжного балансу. Він стягувався з усього 
імпорту, крім критичного, прописаного в прийнятому Радою в 
кінці 2014 року за пропозицією уряду законі «Про стабілізацію 
платіжного балансу України». Він становив 5% для непродо-
вольчих товарів і 10% – для продуктів.

Введення такого збору мало призвести до наступних таких 
змін: стабілізувати платіжний баланс, примножити золотова-
лютні резерви, а також збільшити надходження до Державного 
бюджету з урахуванням зростання вартості іноземної валюти 
від ввізного мита за рахунок додаткового імпортного збору, 
ПДВ з імпортованих товарів, покращити сальдо торговельного 
балансу.

Натомість, існував ризик, що додатковий митний збір не 
буде основним фактором стримування імпорту. Такі ново-
введення могли призвести до скорочення експорту і втрати 
позицій на традиційних ринках збуту, через зниження конку-
рентоздатності вітчизняних виробників на зовнішніх ринках. 
До того ж, не треба забувати про спеціальне мито, але з боку 
інших країн по відношенню до наших українських товарів. 
Так, з липня 2015 року Узбекистан вже запровадив додаткове 
ввізне мито в розмірі 10% та 5% на українські товари строком 
на 12 місяців. 

Вплив тимчасово введеного додаткового імпортного збору 
на економіку держави наведений в таблиці 1. 

Отже, як видно з даних таблиці 1, імпортний збір дав змогу 
залучити додаткові 25 млрд. грн. в український бюджет про-
тягом 2015 року. Результати попереднього аналізу ефектив-
ності застосування додаткового імпортного збору засвідчили, 
що перші ознаки стабілізації стали відчутними у ІІ кварталі 
2015 року. За півроку існування додаткового імпортного збору 
(фактично – за 4 місяці) відбулося проміжне обговорення щодо 
ефективності введення додаткового збору. Держкомстат звіту-
вав тоді ж про суттєве зменшення обсягу імпорту в І кварталі 
2015 року на 37% порівняно з аналогічним періодом мину-
лого року. При цьому, імпорт продуктів харчування (1-24 групи 
УКТЗЕД) зменшився на 46%, а імпорт інших товарних груп – 
зменшився на 35% (рис. 2) [3]. 

Як видно з рис. 2, динаміка зовнішньої торгівлі України 
показує, що:

1. У 2015 вирівнялись показники експорту та імпорту, тобто 
платіжний баланс стабілізувався, утворилась стійка позитивна 
тенденція.

2. Запровадження додаткового імпортного збору співпало 
з етапом схожої динаміки експорту і імпорту. Це свідчить, що 
мито таки здійснює негативний вплив і на експорт, і на імпорт.

3. Покращення торговельного балансу за рахунок експорту 
стримується додатковим імпортним митом.

Тимчасове введення цього збору відлякало іноземних 
імпортерів, зменшилася купівельна спроможність споживачів 
та погіршився фінансовий стан підприємств. Тому вже на засі-
данні 21 жовтня 2015 року Кабінет Міністрів України схвалив 
скасування додаткового імпортного збору з 1 січня 2016 року. 

Однією з основних функцій Державної митної служби у 
сфері контролю, які визначені Положенням про Державну митну 
службу України, є забезпечення своєчасної та у повному обсязі 
сплати до державного бюджету податків і зборів (обов’язкових 
платежів), контроль за сплатою. Так, сума додаткових надхо-
джень коштів від корегування митної вартості у 2015 році склала 
5,8 млрд. грн., що на 1,8 млрд. грн., або на 43,1відс., більше 
показника 2014 року (4,1 млрд. гривень) (рис. 3) [4].

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2012 2013 2014 2015

5304 
4737 

4074 

5830 

м
лр

д.
гр

н.
 

роки  

Рис. 3. Сума додаткових надходжень за рахунок 
корегування митної вартості за 2012-2015 роки [4]

На рис. 3 наведені дані 2015 року без урахування показ-
ників діяльності Кримської, Севастопольської та частково – 
Луганської та Донецької митниць.

При цьому необхідно враховувати, що митниці не регу-
люють здійснення зовнішньої торгівлі, їх завданням є митне 
оформлення товарів та відповідне реагування на ті тенденції, 
що відбуваються у світі, у тому числі і за напрямом ціноутво-
рення [4].

Таблиця 1
Динаміка надходжень від ввізного мита та додаткового імпортного збору за 2013–2015 роки, млн. грн. [3]

Стаття доходів 01.01.2013 31.12.2013 01.01. 2014 31.12.2014 01.01. 2015 31.12.2015
Ввізне мито, з них: 2 877,04 13264,64 2415,22 12388,62 6252,04 39881,04
мито на товари, що ввозяться 
суб'єктами підприємницької 
діяльності

2 348,74 10944,35 2044,96 10896,35 3018,48 12316,28

додатковий імпортний збір х х х х 2723,78 25198,26

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Експорт 51405,2 68394,2 68830,4 63320,7 53901,7 38127,1
Імпорт 60742,2 82608,2 84717,6 76986,8 54428,7 37516,4
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Рис. 2. Аналіз динаміки зовнішньої торгівлі України  
2010-2015 роки [3] 
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90% додаткових надходжень до державного бюджету за 
2015 рік забезпечено від коригування митної вартості, зокрема 
від:

- продовольчих товарів та с/г продукції (1-24 групи за 
УКТЗЕД) – 25,4% додаткових нарахувань;

- машин, устаткування та транспорту (84-90 групи за 
УКТЗЕД) – 21,9%;

- продукції хімічної промисловості, каучуку (28-40 групи за 
УКТЗЕД) –15,8%;

- паливо-енергетичних товарів (27 група за УКТЗЕД) – 
13,3%;

- текстилю, текстильних виробів, взуття (50-67 групи за 
УКТЗЕД) –8,4%;

- металів та виробів з них (72-83 групи за УКТЗЕД) – 5,2%.
Традиційно високим є рівень застосування першого методу 

при митному оформленні сировинних товарів та промислових 
товарів із низьким рівнем обробки. Це в основному метали 
та вироби з них (86,8%), продукція хімічної промисловості, 
каучук (86,2%), мінеральні продукти (83,4%), паливо-енерге-
тичні товари (82,6%), деревина та целюлозно-паперові вироби 
(82,5%).

ДФС з метою встановлення достовірної і повної інформації 
про рівень вартості імпортованих в Україну товарів здійсню-
вались заходи із підготовки та направлення до уповноважених 
органів іноземних держав запитів на перевірку автентичності 
документів, поданих для підтвердження заявленої митної 
вартості товарів. Так, протягом 2015 року до уповноважених 
органів іноземних держав направлено 895 запитів на перевірку 
автентичності документів та отримано 330 відповідей, з яких 
у 61 випадку митні органи зарубіжних країн не підтвердили 
автентичність документів.

Протягом звітного року до митного оформлення товарів 
було подано понад 84 тис. преференційних сертифікатів похо-
дження (майже на 13 тис. сертифікатів менше, ніж за попе-
редній рік). За результатами перевірок митними ДФС вияв-
лено 462 недійсні преференційні сертифікати про походження 
товару (на 94 сертифікатів менше, ніж у 2014 році). У 2015 році 
додаткові надходження від контролю за правильністю деклару-
вання країни походження товару склали 81,0 млн. грн., що на 
11,1 млн. грн. більше, ніж за 2014 рік (без урахування Луган-
ської та Донецької митниць) [4].

Отже, система митного контролю недосконала, має ряд 
застарілих рис та потребує низку реформ, що спростили б про-
цедуру оформлення та знизили вартість перевезення товарів 
через кордон. Одним із перспективних напрямків вдоскона-
лення митного контролю є повноцінне впровадження вже не 
нової системи електронного декларування. Впроваджена була 
система у 2012 році, але певного підкріплення нормативно-пра-

вовою базою не має, програмне забезпечення процесу електро-
нного декларування недосконале, застаріле, неадаптоване під 
користувача, дещо складне для тих, хто проходить процедуру 
вперше. 

Ще одним шляхом вдосконалення є спрощення процедури 
митного оформлення. Це стосується кількості документів, що 
потрібно оформити, та суми годин, які потрібно вистояти у 
чергах під кабінетами. Якщо скоротити перелік документів, 
необхідних для проходження митного контролю, то можливо 
скоротити витрати держави на паперове оформлення, час, 
необхідний для проходження процедури, організувати єдину 
систему митного оформлення, організацію контролю за праців-
никами митних органів. 

Політика митного контролю повинна бути направлена на 
національні інтереси і враховувати потреби населення у това-
рах, що ввозяться на територію країни. Така диференціація 
маже бути провадження за рахунок особливих ставок мита для 
пріоритетних імпортерів, але за умови забезпечення контролю 
за ними та відсутності корупції у стінах митних органів. 

Ефективним інструментом державного регулювання у 
сфері зовнішньої торгівлі в розрізі фіскальної функції та еко-
номічної безпеки держави останнім часом є пост-митний кон-
троль, який передбачає перевірку вже здійснених суб’єктами 
зовнішньоекономічної діяльності операцій шляхом визначення 
їх законності, економічної доцільності та повноти виконання 
всіх зобов’язань [5].

В Україні інструментом реалізації форми митного контр-
олю на основі пост-аудиту є документальна перевірка. Для 
визначення місця постмитного контролю в забезпечені дохід-
ної частини Державного бюджету проаналізуємо інформацію 
про проведення документальних перевірок суб’єктів зовніш-
ньоекономічної діяльності в Україні на прикладі Дніпропетров-
ської області (табл. 2).

У дослідженому періоді простежується тенденція до зни-
ження ефективності контрольно-перевірочної роботи підрозді-
лів митного аудиту ГУ ДФС Дніпропетровської областей. Так, 
якщо у 2014 році до державного бюджету надійшло 25,2%, 
донарахованих ГУ Міноходів у Дніпропетровській області 
грошових зобов’язань, то в 2015 році цей показник знизився 
до 14,6% відповідно. Таким чином, у структурі загальної суми 
мобілізованих до державного бюджету ГУ області митних пла-
тежів обсяг донарахованих митних платежів за результатами 
контрольно-перевірочної роботи із дотримання суб’єктами 
ЗЕД законодавства України з питань державної митної справи є 
незначним і становить – 0,03%. 

Водночас аудитом встановлено, що в дослідженому пері-
оді покращилася ефективність результативних документаль-
них перевірок. Так, в 2015 році порівняно з 2014 роком сума 

Таблиця 2
Аналіз контрольно-перевірочної роботи підрозділів митного аудиту ГУ ДФС  

у Дніпропетровській області за 2014-2015 роки [6]
Показники 2014 2015 Відхилення (+,-)

Кількість результативних документальних перевірок 26 20 -6
Донараховано грошових зобов’язань, тис. грн 4 286,80 4 636,20 349,40
Узгоджено донарахованих грошових зобов’язань, тис. грн 105,5 676,9 571,4
Відсоток узгодження, відс 25,8 14,6 -11,2
Надійшло за результатами документальних перевірок, тис. грн 1 080,20 676,9 -403,30
Відсоток погашення донарахованих зобов’язань, % 25,2 14,6 -10,6
Відсоток погашення узгоджених донарахованих зобов’язань, % 97,7 100 2,3
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додатково нарахованих ГУ ДФС у Дніпропетровській області 
митних платежів у розрахунку на одну перевірку збільши-
лася в 1,4 рази. Однак відділами митного аудиту ГУ ДФС 
Дніпропетровської області не досягалося 100-відсоткового 
узгодження донарахованих зобов’язань, що є свідченням 
недостатньої якості документування перевірок. Унаслідок 
неякісного проведення документальних перевірок та оформ-
лення матеріалів у дослідженому періоді платниками подат-
ків, зареєстрованими у Дніпропетровській області, були 
оскаржені грошові зобов’язання за матеріалами 24 доку-
ментальних перевірок на суму 6 566,3 тис. грн., що стано-
вить 73,6%. oбсягу додаткових нарахувань. За результатами 
оскарження на користь платників податків скасовано більше, 
ніж половину донарахованих грошових зобов’язань (55,0%, 
або 3 610,7 тис. грн. ) [6]. 

Отже, ефективність і результативність митного пост-аудиту 
залежить напряму від сформованої доказової бази на етапі під-
готовки і проведення документальних перевірок. Фіскальні 
органи повинні підсилювати ефективність доперевірочних 
заходів у напрямку збору та аналізу інформації, яка свідчить 
про факти порушення норм митного та податкового законодав-
ства України: невірна класифікація товарів – 40%; заниження 
митної вартості – 28%; порушення у сфері виконання операцій 
із давальницькою сировиною – 21%; безпідставне застосування 
пільг – 5%; подання до митного оформлення недостовірних 
відомостей – 3%; інші правопорушення – 3% [7].

Неможливо наблизити митне законодавство України до 
міжнародних норм, зокрема, до положень Кіотської конвенції 
в частині запровадження постмитних перевірок, якщо у вітчиз-
няному Митному кодексі відсутнє визначення цього поняття. 
Тому одним із основних завдань модернізації українського 
митного законодавства та наближення його до вимог Європей-
ського Союзу є доповнення Митного кодексу України необхід-
ними базовими поняттями [8, с. 98].

Митний контроль повинен виконувати особливу роль, яка 
полягає не лише у фіксації правопорушень у сфері митного 
законодавства, але й попередженні появи негативних факторів 
у майбутньому. Також інформація, отримана внаслідок здійс-
нення митного контролю, повинна становити основу для опти-
мізації митної політики держави. Проведення змін, спрямова-
них на вирішення зазначених проблем, сприятиме підвищенню 
ефективності постмитного контролю в Україні та пришвид-
шенню процесів її інтеграції у світову спільноту.

Висновки і пропозиції. Роль митного контролю в забез-
печенні фіскальної функції адміністратора доходів бюджету 
з року в рік зростає. На сучасному етапі розвитку ринкових 
відносин митна служба України прагне до співробітництва 
з учасниками зовнішньої торгівлі та поступово наближа-
ється до світових стандартів митного законодавства, де, в 
першу чергу, використовуються нові форми організації та 
забезпечення митного контролю. Основою сучасних проце-
дур проведення митного контролю повинні виступати ана-
ліз та управління ризиками, а використання інформаційних 
митних технологій є тим базисом, який дозволяє зменшити 
втрати і пришвидшити виконання митних формальностей. 
А формування плану попереднього митного пост-аудиту 
фіскальними органами дозволить в подальшому ефективно 
виконати аудит.
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Конина М.А., Науменко О.Д. Роль таможенного 
контроля в обеспечении фискальной функции тамо-
женных органов

Аннотация. Работа посвящена актуальной пробле-
ме влияния таможенного законодательства и таможен-
ного контроля на экономическую ситуацию в стране, 
ее торговые взаимоотношения с другими странами. 
Исследована роль таможенных латежив в обеспечении 
доходной части государственного бюджета. Проана-
лизированы результаты внедрения дополнительного 
импортного сбора в 2015 году и его эффективность. 
Рассмотрены и предложены потенциальные пути со-
вершенствования таможенного контроля в Украине.

Ключевые слова: таможенный контроль, таможен-
ные сборы, дополнительный импортный сбор, тамо-
женный пост-аудит, таможенные правонарушения.

Konina M.O., Naumenko O.D. The customs control's 
role in ensuring fiscal functions of customs authorities

Summary. The work is devoted to the issue of influence 
of customs legislation and customs control on the economic 
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ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН  
У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Анотація. У статті розглянуто причини надання 
міжбюджетних трансфертів. Проаналізовано динаміку 
міжбюджетних трансфертів, що надаються місцевим 
бюджетам. Запропоновано шляхи подальшого удоско-
налення міжбюджетних відносин у контексті розвитку 
місцевого самоврядування.

Ключові слова: міжбюджетні відносини, трансфер-
ти, місцеві бюджети, субвенції, місцеве самоврядування.

Постановка проблеми. Важливою складовою бюджетного 
процесу та невід’ємним елементом бюджетного механізму є 
міжбюджетні відносини, що представляють собою систему 
зв’язків між органами державної влади та органами місцевого 
самоврядування щодо забезпечення відповідних бюджетів 
фінансовими ресурсами, необхідними для виконання покла-
дених на них функцій. Від організації системи міжбюджетних 
відносин залежить ступінь фінансової автономії органів місце-
вого самоврядування, їх можливість забезпечувати населення 
суспільними благами та послугами. Ефективність міжбю-
джетних відносин полягає не тільки в збалансуванні місцевих 
бюджетів, а також і в сприянні соціально-економічному роз-
витку регіонів, тому питання щодо організації міжбюджетних 
відносин набуває особливої актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання орга-
нізації міжбюджетних відносин та збалансування місцевих 
бюджетів досліджували вітчизняні вчені, зокрема: С.А. Буко-
винський, О.Д. Василик, В.М. Геєць, І.О. Луніна, О.А. Музи-
ка-Стефанчук, С.В. Слухай, О.О. Сунцова, І.Я. Чугунов, 
С.І. Юрій та ін. Проте, попри досягнуті здобутки, проблеми 
у сфері організації міжбюджетних відносин та ефективності 
використання міжбюджетних трансфертів є актуальними та 
потребують подальших досліджень, враховуючи сучасний стан 
економічного розвитку країни. 

Мета статті. Розглянути діючу практику організації між-
бюджетних відносин, дослідити їх вплив на розвиток місцевого 
самоврядування та запропонувати шляхи щодо їх подальшого 
удосконалення. 

Виклад основного матеріалу. Міжбюджетні відносини є 
одним із найбільш широко застосовуваних фінансових механіз-
мів держави, що використовується з метою подолання диспро-
порцій у ресурсному забезпеченні різних територій, підтримки 
збалансованості та стимулювання розвитку економіки регіонів 
через сукупність форм, засобів та інструментів організації між-
бюджетних відносин.

Ефективна система міжбюджетних відносин сприяє досяг-
ненню таких цілей як: забезпечення стійкого економічного 
зростання регіонів за рахунок оптимального використання 
бюджетно-податкового потенціалу, зростання якості життя 
населення, соціального захисту і високого рівня бюджетного 
забезпечення територіальних спільнот, зміцнення адміністра-
тивно-територіальної цілісності країни, підвищення політичної 
відповідальності та прозорості управлінських рішень, резуль-

тативності функціонування інституту місцевого самовряду-
вання [1, с. 95].

На даний час механізм організації міжбюджетних відно-
син перебуває у процесі динамічної трансформації під дією 
потреб вирішення завдань соціально-економічного зростання 
адміністративно-територіальних одиниць і держави в цілому, 
усунення розбіжностей у фактичному розвитку регіонів шля-
хом покращення фінансового забезпечення органів місцевого 
самоврядування.

Варто відмітити, що дохідна частина місцевих бюджетів 
усіх регіонів України на сьогодні не відповідає обсягу запла-
нованих видатків і саме тому міжбюджетні трансферти стають 
важливими інструментами забезпечення сталого їх розвитку. 
Налагоджена система трансфертних перерахувань дає змогу 
збалансувати міжбюджетні відносини в разі виникнення дефі-
циту в бюджетах територіальних громад при їх низькій пла-
тоспроможності, що не відповідає функціям, покладеним на 
органи місцевого самоврядування відповідного рівня. За допо-
могою міжбюджетних трансфертів вирішується цілий ряд про-
блем, серед яких [2, с. 80]:

– оцінка потреб регіонів у бюджетних ресурсах;
– розмежування відповідальності між регіонами і їх 

суб’єктами за фінансування соціально-значимих видатків;
– вироблення критеріїв для визначення обсягу регіональ-

ної допомоги по поточних витратах.
Слід зазначити, що в останні роки для України характер-

ними стали масштабні наслідки централізованості місцевих 
фінансів, зменшення фінансової автономії органів місцевого 
самоврядування та зростання дотаційності місцевих бюдже-
тів. Все це спричиняє проблеми функціонування місцевого 
самоврядування, реалізації регіональної політики та бюджет-
ної безпеки в цілому. Тому важливим питанням є розробка та 
реалізація державної регіональної політики, спрямованої на 
зменшення територіальної асиметрії в соціально-економічному 
розвитку і забезпечення формування такої фінансової спро-
можності органів місцевого самоврядування, яка б створювала 
можливості для їх сталого розвитку. Одним із фінансових мето-
дів державного регулювання соціально-економічного розвитку 
окремих територій є регулювання міжбюджетних відносин. 

Міжбюджетні трансферти в Україні є основною формою 
реалізації міжбюджетних відносин і спрямовані на збалан-
сування та вирівнювання фінансової спроможності відповід-
них бюджетів. До 2015 року в Україні існували такі основні 
форми міжбюджетних трансфертів, передбачені Бюджетним 
кодексом України (стаття 96): дотації вирівнювання; субвен-
ції; кошти, що передаються до державного бюджету Укра-
їни та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів та 
інші дотації. Проте після прийняття змін до Податкового та 
Бюджетного кодексів, затверджені Верховною Радою України 
28 грудня 2014 року, використання цих видів трансфертів було 
призупинено. 
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Згідно внесених змін до Бюджетного кодексу України, між-
бюджетні трансферти поділяються на [3]: 

1) базову дотацію – трансферт, що надається з державного 
бюджету місцевим бюджетам для горизонтального вирівню-
вання податкоспроможності територій;

2) субвенції;
3) реверсну дотацію – кошти, що передаються до держав-

ного бюджету з місцевих бюджетів для горизонтального вирів-
нювання податкоспроможності територій;

4) додаткові дотації (на компенсацію втрат доходів місце-
вих бюджетів внаслідок надання пільг, встановлених держа-
вою).

Такі зміни суттєво вплинули на механізм формування міс-
цевих бюджетів. Важливим є те, що вирівнювання здійсню-
ється не за видатками, а за доходами місцевих бюджетів. Подіб-
ний підхід використовується в багатьох країнах Європи й світу 
і передбачає, що доходи на душу населення місцевих бюджетів 
після вирівнювання мають коливатися в межах 20-40%. Вирів-
нювання відбувається за двома податками: податком на прибу-
ток підприємств для обласних бюджетів та податком на доходи 
фізичних осіб для бюджетів об’єднаних територіальних гро-
мад, бюджетів міст, районів та обласних бюджетів.

Формула вирівнювання передбачає, що місцеві бюджети з 
рівнем надходжень нижче 0,9 середнього показника по Укра-
їні, отримують базову дотацію в розмірі 80% різниці до цього 
порога. Для місцевих бюджетів з рівнем надходжень у межах 
від 0,9 до 1,1 вирівнювання не здійснюється. Якщо індекс 
податкоспроможності становить понад 1,1, то вилучають до 
фонду вирівнювання половину коштів перевищення через 
реверсну дотацію.

Згідно додатку 6 Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2016 рік» [4] базова та реверсна дотації становлять 
4 840 266,7 ( в т.ч. 96 107,5 тис грн. для місцевих бюджетів 
Донецької та Луганської областей, на території яких органи 
державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження) 
та 3 114 876,5 тис. грн. відповідно. На основі даних таблиці 1 
проаналізуємо склад дотаційних бюджетів у 2016 році.

З таблиці 1 можемо спостерігати, що частка дотаційних 
бюджетів у загальній кількості бюджетів у середньому ста-
новить 73,5%, з коливанням від 35,8% (бюджети інших міст) 
до 83,7% (бюджети районів). При цьому частка районних 
бюджетів з рівнем надходжень у межах від 0,9 до 1,1 становить 

8,7%. А в таких, хто має індекс податкоспроможності понад 
1,1 – 7,6%. З 6 обласних та 35 районних бюджетів вилучають 
до фонду вирівнювання половину коштів перевищення через 
реверсну дотацію.

Відповідно і загальна сума базових дотацій вирівнювання з 
державного бюджету розподіляється в основному між бюдже-
тами районів (69,7%) і бюджетами областей (17,4%). Значно 
краща ситуація з бюджетами інших міст (до яких віднесено і 
обласні центри). Серед них є майже 22%, щодо яких вирівню-
вання не здійснюється, та близько 43%, що має індекс податко-
спроможності понад 1,1, на них припадає 6,9% загальної суми 
базових дотацій. Щодо бюджетів об’єднаних територіальних 
громад, то частка базових дотацій у загальній сумі базових 
дотацій складає 6%. Найменш фінансово залежний при форму-
ванні власної фінансової бази бюджет міста Києва, майже 7% 
бюджети об’єднаних територіальних громад, 8,7% районних та 
22% бюджети інших міст.

Різні види трансфертів мають різне значення для розвитку 
та реалізації міжбюджетних відносин у країні. Так, найбільша 
їх частка у 2016 році припадає саме на освітню та медичну суб-
венцію в розмірі 44 783 977,2 та 44 316 586,2 тис. грн. відпо-
відно. Отже, у всій структурі трансфертів переважають субвен-
ції, розподіл яких значно диференційований в межах регіонів 
України. Частина видатків, на фінансування яких спрямову-
ються субвенції, можуть бути регулярними видатками бюдже-
тів відповідних рівнів.

Таким чином, стан соціально-економічного розвитку регі-
ону залежить від достатності ресурсів. Оскільки значна роль 
в ресурсній забезпеченості належить саме фінансовим ресур-
сам, збалансованість доходів і видатків відіграє ключову роль в 
забезпеченні сталого розвитку регіону.

Дисбаланси в розміщенні продуктивних сил зумовлюють 
різні можливості для розвитку регіонів. Це є об’єктивною при-
чиною для пошуку шляхів подолання такого явища та забез-
печення сталого та врівноваженого розвитку різних областей 
України. Для цього використовується інструментарій різно-
манітних економічних та фінансових методів і провідну роль 
серед них відіграють міжбюджетні трансферти. Значні фінан-
сові ресурси змушені направлятися через цю систему. Щоб 
оцінити роль міжбюджетних трансфертів, проаналізуємо, як 
змінювалась частка міжбюджетних трансфертів у доходах міс-
цевих бюджетів України за часи незалежності (рис. 1).

Таблиця 1
Склад місцевих бюджетів та міжбюджетні трансферти
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Усього
Щодо яких 
застосовано 

базову дотацію

Щодо яких 
вирівнювання 

не 
здійснювалося

Щодо яких 
застосовано 

реверсну 
дотацію

Бюджети районів 461 386 40 35 83,7 3 304 894,9 69,7
Бюджети областей 24 18 0 6 75,0 826 650,8 17,4
Бюджети інших міст 148 53 32 63 35,8 327 628,9 6,9
Бюджети об’єднаних 
територіальних громад 159 125 11 23 78,6 284 984,6 6,0

Разом 792 582 83 127 73,5 4 744 159,2 100,0
Джерело: складено автором на підставі даних [4]
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Рис. 1. Динаміка частки міжбюджетних трансфертів  
у доходах місцевих бюджетів України у 1992-2015 роках

Джерело: складено автором за даними [5]

З рисунку 1 бачимо, що динаміка доходів місцевих бюдже-
тів за період з 1992 року по 2015 рік має стійку тенденцію до 
зростання. Питома вага офіційних трансфертів за відповідний 
період зросла з 0,43% у 1992 році до 59,1% у 2015 році. З одного 
боку, ця тенденція свідчить, що держава докладає зусиль, щодо 
вирівнювання вище представлених дисбалансів, з іншого – це 
є прямим свідченням поступового зростання централізованості 
системи фінансів країни. Це є негативною ознакою, яка пору-
шує сучасні європейські норми та традиції формування гнуч-
кої, економічно ефективної системи місцевих фінансів. 

Отже, структура доходів місцевих бюджетів свідчить про 
зростання залежності місцевих бюджетів України від міжбю-
джетних трансфертів. Так, частка міжбюджетних трансфертів 
у структурі доходів місцевих бюджетів у 2015 р. становила 
59,1%, що на 2,7 в.п. вище, ніж відповідний показник попе-
реднього року, та є найбільшою за весь досліджуваний період 
(рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка міжбюджетних трансфертів,  
що передаються з державного бюджету до місцевих 

бюджетів у 2007-2015 роках
Джерело: складено автором за даними [5; 6; 7]

Традиційно у структурі міжбюджетних трансфертів протя-
гом 2007-2014 рр. найбільшу частку складає дотація вирівню-
вання (у 2014 році вона становила 46,3%). Особливістю міжбю-
джетних відносин у 2015 році є їх нова модель, запроваджена 
змінами до Бюджетного кодексу України, прийнятими Законом 
України від 28 грудня 2014 року №79-VIII. Головною відмінні-
стю нової системи вирівнювання є скасування дотації вирівню-
вання (вилучення) і запровадження базової (реверсної) дотації, 
а також освітньої субвенції, медичної субвенції, субвенції на 
забезпечення медичних заходів окремих державних програм та 
комплексних заходів програмного характеру. 

Такими змінами впроваджено механізм, за якого держава 
шляхом надання спеціальних трансфертів (субвенцій) повні-
стю бере на себе відповідальність щодо фінансового забезпе-
чення поточних видатків установ медичної та освітньої сфери, 
що належать до повноважень місцевих бюджетів і складають 
значний обсяг у їх видатках.

Слід також зазначити, що за останні роки сума трансфертів, 
які передаються з державного бюджету місцевим збільшилася 
більш, ніж у 3 рази, що вказує на значну та стрімку подальшу 
централізацію бюджетних коштів в державі та подальший їх 
перерозподіл через державний бюджет.

Приріст обсягів міжбюджетних трансфертів у 2015 році 
порівняно з 2014 роком склав 33,2%. Зауважимо, що їх 
зростання відбувалося вищими темпами, ніж доходів місцевих 
бюджетів, приріст яких склав лише 19,2% (рис. 3).
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Рис. 3. Темпи зростання трансфертів  
та доходів місцевих бюджетів за 2007-2015 роки

Джерело: побудовано автором за даними [6; 7]

Отже, практика організації міжбюджетних відносин на 
основі положень Бюджетного кодексу показала, що реальна 
самостійність місцевих бюджетів і подальший розвиток місце-
вого самоврядування не є фінансово забезпеченими. Недоліки 
і суперечності механізму міжбюджетних відносин з кожним 
роком все чіткіше відображаються в обсягах міжбюджетних 
трансфертів, що передаються з центрального бюджету місце-
вим бюджетам з метою їх збалансування [8, с. 106]. Підтвер-
дженням цього слугують аналітичні дані щодо динаміки та 
структури міжбюджетних трансфертів у доходах місцевих 
бюджетів, які наведені вище.

Висновки. Проведений аналіз свідчить про те, що державна 
регіональна та бюджетна політика через систему трансфертів 
на сьогодні зводиться до вирівнювання соціально-економічного 
розвитку регіонів. Необхідність подальшого реформування сис-
теми міжбюджетних відносин обумовлена низкою виявлених у 
цій сфері проблем, серед яких варто виділити наступні:

– значний рівень залежності доходів місцевих бюджетів 
від міжбюджетних трансфертів;
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– стійка тенденція до зростання частки міжбюджетних 
трансфертів у структурі доходів місцевих бюджетів;

– зниження фінансової самостійності місцевих бюджетів;
– нездатність органів місцевого самоврядування реалі-

зувати покладені на них завдання без міжбюджетних транс-
фертів;

– досягнення збалансованості місцевих бюджетів лише 
через покриття розриву між доходами та видатками базовими 
дотаціями;

– невідповідність між зобов’язаннями за видатками міс-
цевих бюджетів та джерелами фінансування;

– відсутність ефективного механізму стимулювання орга-
нів місцевого самоврядування у перевиконанні запланованих 
показників як за державним, так і за місцевими бюджетами.

З метою подолання визначених проблем у сфері організації 
міжбюджетних відносин необхідними кроками є:

– запровадження державних гарантій фінансового забез-
печення виконання делегованих повноважень місцевими орга-
нами влади;

– формування сприятливих умов для нарощування влас-
ної дохідної бази місцевих бюджетів;

– визначення переліку депресивних територій з метою 
проведення ефективного фінансового вирівнювання;

– застосовування конкурсного відбору проектів у процесі 
надання територіям інвестиційних субвенцій.

Отже, чинна модель організації міжбюджетних відно-
син у контексті розвитку місцевого самоврядування в Україні 
потребує подальшого реформування в напрямках зменшення 
залежності місцевих бюджетів від трансфертів з державного 
бюджету, укріплення їх власної дохідної бази, розроблення діє-
вого механізму стимулювання розвитку регіонів.
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Аннотация. В статье рассмотрены причины пре-
доставления межбюджетных трансфертов. Проанали-
зирована динамика межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых местным бюджетам. Предложены пути 
дальнейшего усовершенствования межбюджетных отно-
шений в контексте развития местного самоуправления.
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Summary. In the article, the reasons for granting the in-
tergovernmental transfers are considered. The dynamics of 
the intergovernmental transfers provided to local budgets is 
analysed. The ways of further improvement of the intergov-
ernmental relations in the context of development of local 
government are offered.
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Анотація. У статті розкрито сучасні тенденції впли-
ву капіталу на розвиток банківського сектору. Проана-
лізовано існуючий рівень капіталізації банків України. 
Розглянуто основні проблеми, що впливають на рівень 
капіталізації банківської системи та пріоритетні напря-
ми їх подолання. 
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Постановка проблеми. Однією з найважливіших умов 
забезпечення фінансової стабільності та економічного 
зростання є надійна банківська система. Сьогодні на ринку 
банківських послуг України спостерігається гостра конкурен-
ція, саме тому важливого значення набувають питання опти-
мального формування капіталу. Достатність капіталу є показ-
ником надійності та платоспроможності банків, від неї багато в 
чому залежить фінансовий результат діяльності та можливість 
розширення асортименту послуг. Саме тому проблема капіталі-
зації банків та пошук шляхів її вирішення залишаються надзви-
чайно актуальними.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значну увагу 
дослідженню проблем оптимізації капіталу банку приділяють 
М. Алекеєнко [1], О. Дзюблюк [2], С. Коваль [3], В. Міщенко 
[6], О. Нєізвєстна [7], М. Савлук [9] та інші. Незважаючи на 
значні напрацювання, що стосуються проблем капіталізації 
банків, доцільно продовжувати наукові дослідження з цієї тема-
тики, оскільки зазначена проблема і дотепер є однією з найак-
туальніших.

Виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми. Високо оцінюючи внесок зазначених авторів у 
дослідження проблем забезпечення достатньої капіталізації 
банківського сектору, зауважимо, що поруч із існуючими напра-
цюваннями є цілий ряд аспектів, які вимагають додаткового 
висвітлення, зокрема питання адаптації іноземного досвіду 
підвищення капіталізації банківських установ до умов України.

Метою дослідження є розкриття сучасних тенденцій 
впливу капіталу на розвиток банківського сектору та вибір прі-
оритетного курсу підвищення рівня капіталізації банківської 
системи України.

Основні результати дослідження. Оцінка достатності і 
відповідності власного капіталу темпам розвитку активів банку 
та адекватному розвитку економіки є вагомим аспектом управ-
ління діяльністю банків. Від величини капіталу залежать ефек-

тивність роботи в банку і його стійкість. Хибне оцінювання 
достовірного розміру капіталу спричиняє негативні наслідки у 
діяльності банку. З одного боку, безпідставне збільшення вели-
чини капіталу спричиняє перекручення інформації, яка при-
значена для органів контролю, акціонерів, інвесторів. З іншого 
боку, заниження обсягів банківського капіталу призводить до 
звуження діапазону активних операцій.

Між тим, на сучасному етапі проблему капіталізації часто 
плутають із проблемою розміру статутного капіталу або із про-
блемою ліцензійних вимог до розміру регулятивного капіталу. 
У зв’язку з цим, необхідно відзначити, що проблема капіталі-
зації – це [7]: 

– по перше, проблема недостатньої адекватності капіта-
лів банків до розміру сформованих ними активів;

– по-друге, проблема загальної фінансової стабільності 
та автономності банківської системи, а отже проблема належ-
ного обслуговування банками прийнятих на себе зобов’язань;

– по третє, проблема формування фінансової основи бан-
ківської системи. Від її якості залежить надійність всієї еконо-
мічної системи та динаміка подальшого розвитку.

Враховуючи усю багатоаспектність проблеми капіталізації, 
варто зауважити, що хоча її розв’язання і лежить у площині 
взаємозв’язку банків із власниками, але ефективне функціо-
нування ринкового механізму збільшення капіталу може бути 
досягнуто лише за умови вдосконалення існуючих правових 
умов діяльності як бізнесу, так і банків, а також послаблення 
адміністративних обмежень та вимог.

Так, з 2014 року НБУ ліквідував близько 70 банків, які у 
переважній були визнані неплатоспроможними з причин пору-
шення законодавства щодо відмивання доходів, отриманих зло-
чинним шляхом та через недостатній рівень капіталізації. На 
квітень 2016 року в Україні залишилося 111 банків, 43 з них з 
іноземним капіталом [5].

НБУ висунув українським банкам тверду вимогу докапіта-
лізації як єдиної можливості їх подальшого існування. Згідно з 
Постановою регулятора від 04.02.0216 року №58 «Про збіль-
шення капіталу банків України», банки, статутний капітал яких 
не відповідає вимогам частини першої статті 31 Закону України 
«Про банки і банківську діяльність», зобов'язані привести його 
розмір у відповідність до вимог цього закону, а саме: до роз-
міру, не меншого, ніж: 120 мільйонів гривень – до 17 червня 
2016 року; 300 мільйонів гривень – до 11 січня 2017 року; 
400 мільйонів гривень – до 11 січня 2018 року; 450 мільйонів 
гривень – до 11 січня 2019 року; 500 мільйонів гривень – до 
11 липня 2024 року [8].
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Проміжний дедлайн був вже влітку 2016 р.: до 1 липня 
всі банки повинні були мати статутний капітал не менше 
120 млн. грн.. Інакше кредитним установам загрожувало поси-

лення проблеми неплатоспроможності та вихід з ринку. Дослі-
димо виконання банками України вимог регулятора щодо роз-
мірів статутного капіталу станом на 01.07.2016 р. (табл. 1).

Як свідчать дані таблиці 2, найбільші банки системи  
(за виключенням державного Українського банку реконструк-
ції та розвитку) виконали вимоги регулятора щодо розмірів 
статутного капіталу станом на 01.07.2016 р. Вони вдалися до 
залучення від діючих акціонерів і міжнародних фінансових 
організацій. У Національному банку України запевняють, що 
власники майже всіх банків підтвердили намір збільшити капі-
тал, але поки не всі банки заявили про свої інвестиційні плани і 
намагаються домовитися про переоформлення діючих кредит-
них ліній від материнських структур. За оцінками групи ICU, 
банківська система України потребує загальної докапіталізації 
на суму у 150 млрд. грн. [11].

Як зазначає Національний банк України з початку року 
22 банки потребували збільшення розміру капіталу до встановле-
ного законом 120 млн. грн. З них 17 виконало всі вимоги, а 5 не 
змогли до вказаного терміну (17 червня 2016 року). Наразі вони 
співпрацюють з НБУ щодо вирішення цієї проблеми [5]. Щоб 
максимально полегшити процес капіталізації було прийнято закон 
про встановлення спрощеної процедури збільшення капіталу, 
згідно якого певні етапи будо спрощено, а терміни скорочено.

Варто зазначити, що у зв`язку з до капіталізацією та лік-
відацією неплатоспроможних банків обсяг власного капіталу 
банківської системи України протягом перших трьох місяців 
2016 року збільшився на 30,8 млрд. грн. Окрім цього значення 
показника адекватності регулятивного капіталу залишається у 
межах норми (таблиця 2).

Проаналізувавши дані таблиці 2, можна зазначити, що у 
за перший квартал 2016 року спостерігається позитивна дина-
міка майже всіх показників, не зважаючи на те, що протягом 
аналізованого періоду помітні значні коливання. Статутний 
капітал у 2016 році у порівнянні з 2015 роком збільшився з 
180 млрд. грн.. до 206 млрд. грн., що є позитивним. Сума влас-
ного капіталу коливалася протягом року і на 1.04.2016 склала 
135 млрд. грн., що на 49 млрд. грн. більше, ніж за аналогічний 
період попереднього року. Адекватність регулятивного капі-
талу теж збільшилась на 4% і склала 12% на 1.04.2016. Її зна-
чення відповідає гранично встановленому мінімуму в 10%, що 
означає здатність банків своєчасно та в повному обсязі розра-
ховуватися за своїми зобов’язаннями, що випливають із торго-
вельних, кредитних або інших операцій грошового характеру. 
Частка капіталу в пасивах протягом року була нестабільна, але 
якщо порівняти результати за перший квартал, то у поточному 
році вона на 4% більше за базовий.

На зміну обсягу статутного капіталу у банківській системі 
за перший квартал 2016 року позитивно вплинуло збільшення 
цього показника у 12 банків. Розглянемо детальніше які зміни 
відбулися у кожному з них у таблиці 3.

Отже, показники, розраховані у таблиці 2, свідчать про те, 
що найбільший приріст капіталу характерний для трьох банків 
з іноземним капіталом, а саме АТ «Райфайзен Банк Аваль» на 
3 151 741 тис. грн., ПАТ «Альфабанк» на 2 761 499 тис. грн., та 
АТ «ОТП БАНК» на 2 517 837 тис. грн. Серед банків з приват-
ним українським капіталом найбільше значення показника спо-
стерігається у ПАТ «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «РВС БАНК» та АТ 
«ФОРТУНА-БАНК» на 178 517 тис. грн. та 100 000 тис. грн. 
відповідно. Варто зазначити, що ПАТ «Промінвестбанк» за 
аналізований період показав найгірший результат, обсяг його 
статутного капіталу зменшився на 40 801 тис. грн.

Таблиця 1 
Розміри статутних капіталів найбільших банків 

банківської системи України станом на 01.01.2016 р.,  
тис. грн.

Назва банку Розмір статутного 
капіталу

Банки з державною часткою
АТ «Укрексімбанк» 31 008 041
АТ «ОЩАДБАНК» 34 856 840
АБ «УКРГАЗБАНК» 13 837 000
Український банк реконструкції та розвитку 118 000
ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» 153 100
Усього по банках з державною часткою 79 972 980

Банки іноземних банківських груп
ПАТ «Промінвестбанк» 39 010 847
ПАТ «УКРСОЦБАНК» 11 666 183
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 6 154 516
ПАТ «ВТБ БАНК» 34 215 784
ПАТ «НЕОС БАНК» 126 116
ПАТ «КРЕДОБАНК» 2 248 969
ПАТ «ВіЕс Банк» 420 000
ПАТ «МАРФІН БАНК» 462 101
АТ «УкрСиббанк» 5 069 262
ПАТ «Ідея Банк» 257 610
ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» 1 038 007
ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» 1 222 929
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» 1 175 672
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» 2 531 347
ПАТ «АЛЬФА-БАНК» 7 400 620
ПАТ «ІНГ Банк Україна» 731 298
АТ «ОТП БАНК» 6 186 023
ПАТ «СІТІБАНК» 120 000
АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» 752 310
ПАТ «СБЕРБАНК» 12 465 461
АТ «БМ БАНК» 1 631 397
ПАТ «БАНК ФОРВАРД» 283 000
ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 252 500
ПАТ «Дойче Банк ДБУ» 228 666
ПАТ»СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» 250 000
Усього по банках іноземних банківських 
груп 135 900 618

І група
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 21 256 469
Акціонерний банк «Південний» 956 894
ПАT «ПУМБ» 3 294 492
ПАТ «МЕГАБАНК», Харків 620 000
ПАТ «ДІАМАНТБАНК» 210 000
ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» 1 521 000
ПАТ «БАНК ВОСТОК» 307 350
ПАТ «ПтБ» 817 282
Усього по групі І 28 983 487

Джерело: складено авторами на основі [10]
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Статутний капітал 50 банків України не відповідає вимогам 
другого етапу капіталізації, з яких 20 вже почали виправляти 
ситуацію, а 30 ще не вирішили де брати кошти. Національний 
банк України і Національна комісія з цінних паперів та фон-
дового ринку пропонують банкам залучати «нову» ліквідність 
та максимально використовувати наявні ресурси банків. Для 
цього НБУ було деталізовано особливості зростання статут-
ного капіталу за рахунок субординованого боргу і нерозподі-
леного прибутку [5].

Як показують розрахунки та статистичні дані, не всі банки 
зможуть підвищити обсяг капіталу у зазначений законодав-
ством термін. Отже, варто очікувати, що певні банківські уста-
нови будуть об'єднуватися або навіть припиняти діяльність.

Розмір капіталу банківських установ України є замалим для 
об`єднання вітчизняної банківської системи зі світовим фінан-
совим простором. Проблему капіталізації банківської системи 
допоможуть вирішить такі заходи [1; 8]:

• зростання додаткового капіталу банківських установ 
за умови розміщення акцій власного випуску та допоміжних 
коштів акціонерів;

• збільшення прибутку від банківської діяльності;
• реінвестування прибутку;
• створення банківських об’єднань, поглинання, злиття 

банків та їх реорганізація;
• залучення субординованого боргу; 

• вихід на первинний і вторинний ринки цінних паперів;
• залучення іноземного капіталу в банківську систему;
• зменшення долі активів, які мають високий ступінь 

ризику.
Зарубіжний досвід у капіталізації банківських установ вка-

зує на те, що збільшення капіталу банків є позитивним фак-
тором, але для кожної економічної системи використовуються 
різні методи підвищення обсягу капіталу.

У США найчастіше використовується поглинання дрібних 
банківських установ великими, а також злиття банків з вели-
кими капіталами. Банківські установи Сполучених Штатів 
нарощують капітал також шляхом додаткового випуску акцій 
та субординованих облігацій і збільшення фонду перерозподі-
леного прибутку. Про ефективність обраних методів свідчить 
те, що нині чотири американських банки входять у першу 
десятку банків світу за розміром капіталізації.

Аналізуючи практику капіталізації банківських установ у 
Китаї варто зазначити, що китайські банки на даний момент 
є найбільш капіталізованими у світі. Специфічною ознакою 
здійснення процесів капіталізації банківських установ у Китаї 
є використання такого інструменту як публічне розміщення 
акцій на біржі – IPO.

Характерними ознаками європейської практики є послуги 
індивідуального банківського обслуговування (Private Banking), 
злиття та поглинання, а також IPO. 

Таблиця 2
Динаміка основних показників власного капіталу банків України

2015 2016
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03

Статутний капітал, млрд. грн. 180 180 182 198 194 195 197 192 192 192 207 206 209 207 206
Регулятивний капітал, тис. грн. 167 118 115 101 96 109 98 138 133 122 116 131 105 130 125
Власний капітал, млрд. грн. 142 80 86 90 101 99 91 137 129 124 124 104 115 134 135
Адекватність регулятивного 
капіталу (Н2), % 14 7 8 8 8 9 8 13 13 12 11 13 10 12 12

Частка капіталу в пасивах, % 11 5 6 7 8 8 7 11 11 10 10 8 9 10 10
Джерело: складено авторами на основі [10]

Таблиця 3
Банки, які змінили обсяг статутного капіталу протягом першого кварталу 2016 року, тис. грн.

№ Назва банку Станом на 01.01.2016 р. Станом на 01.04.2016 р. Зміна за 3 міс. 2016 року
Банки з іноземним капіталом

1 ПАТ «Промінвестбанк» 19010944 18970143 -40801
2 АТ «Райфайзен Банк Аваль» 3002775 6154516 3151741
3 ПАТ «Альфабанк» 4639121 7400620 2761499
4 АТ «ОТП БАНК» 3668186 6186023 2517837

Банки з приватним українським капіталом
5 ПАТ АКБ «Львів» 257870 272870 15000
6 ПАТ «БАНК «УКРАЇН. КАПІТАЛ» 80998 88720 7722
7 ПАТ «АГРОКОМБАНК» 102454 122455 20001
8 ПАТ «АБ «РАДАБАНК» 120000 131000 11000
9 АТ «ФОРТУНА-БАНК» 365000 465000 100000
10 ПАТ БАНК «ТРАСТ» 69000 120000 51000
11 ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 96400 98810 2410
12 ПАТ «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «РВС БАНК» 121523 300039 178517

Всього - - 8775926
Джерело: складено автором на основі [10]
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Країни Центральної та Східної Європи для вирішення 
проблеми капіталізації в основному використовували залу-
чення іноземного капіталу. В певних країнах доля іноземного 
капіталу у банківській системі є значною – зокрема, у Польщі 
іноземний капітал становить біля 80% загального капіталу бан-
ківської системи [4].

Не зважаючи на те, що існує багато варіантів вирішення 
проблеми, на сьогодні для вітчизняної економіки більшість з 
них не підходить. Одним із багатообіцяючих напрямків наро-
щування капіталу банку для України є злиття та поглинання 
банків. Воно призводить до [2]:

1. Збільшення найменувань банківських послуг.
2. Виходу на нові ринки та зміцнення позицій на вже відо-

мих.
3. Поліпшення репутації банків.
4. Диверсифікації кредитних ризиків.
5. Уникнення банкрутства певного банку.
6. Розширення частки банку на ринку кожного виду 

послуг.
7. Перспективи залучення кваліфікованих робітників.
8. Зниження витрат і собівартості банківських послуг.
9. Комбінування взаємодоповнюючих ресурсів. 
Варто відмітити, що у європейській практиці стимулю-

вання процесів злиття та поглинання дуже поширене, тим 
паче в кризових умовах. У результаті використання такого 
варіанту проблемні банки перетворюються на фінансо-
во-стійкі та сильні. При цьому, з боку держави не потрібно 
буде виділяти кошти на порятунок неплатоспроможних бан-
ків та на виплату вкладів. 

Висновки. Таким чином, серед основних напрямків підви-
щення капіталізації банків і ефективності функціонування бан-
ківського капіталу можна розглядати і такі:

– збільшення капіталу за рахунок субординованого боргу 
(за рахунок капітальних інструментів, удосконалення меха-
нізму акумулювання боргу);

– збільшення статутного, додаткового капіталу та удо-
сконалення механізму розрахунку капіталу (збільшення бан-
ківського капіталу за рахунок прибутку, за рахунок додаткових 
внесків акціонерів);

– регулювання капіталу з боку держави (таке регулю-
вання здійснюється в основному з метою зменшення ризику 
банкрутств);

– стимулювання процесів злиття та поглинання банків, 
що призводить до перетворення проблемних банків на фінан-
сово-стійкі та сильні;

– дієва підтримка довіри населення до банківської сис-
теми країни.
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лизации банковской системы Украины и рекомен-
дации относительно их решения

Аннотация. В статье раскрыты современные тен-
денции влияния капитала на развитие банковского 
сектора. Проанализирован существующий уровень ка-
питализации банков Украины. Рассмотрены основные 
проблемы, которые влияют на уровень капитализации 
банковской системы и приоритетные направления их 
преодоления. 
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Ukrainian banking system capitalization and the 
recommendations for their solution

Summary. The article reveals the modern tendencies of 
a capital influence on the banking sector. The existing level 
of capitalization of the Ukrainian banks is analysed. The 
main problems, which affect the level of capitalization of 
the banking system and the priorities for their overcoming, 
are considered.
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ПІДХОДИ ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНКИ ВИТРАТ ТА АКТИВІВ 
У ХОДІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. У статті запропоновані загальні підходи 
до ідентифікації та достовірної оцінки витрат та нема-
теріальних активів, що виникають у підприємства в ході 
комерціалізації інноваційних впроваджень. Саме від 
достеменної оцінки активів підприємства інноваційно-
го типу розвитку залежить інвестиційна привабливість 
останнього. В статті викладено авторську позицію щодо 
розмежування підходів до оцінки та визнання витрат у 
фінансовому обліку та системі менеджменту.

Ключові слова: витрати інноваційної діяльності, 
ідентифікація витрат, внутрішньо генерований гудвіл, 
нематеріальні активи. 

Постановка проблеми. Подальший розвиток сучасних 
економічних систем будь якого ієрархічного рівня в умовах 
ринкової економіки базується на постійному прагненні суб’єк-
тів господарювання до отримання конкурентних переваг за для 
реалізації обраної стратегічної цілі. Підґрунтям таких переваг 
є організація на підприємстві перманентного системного про-
цесу інноваційної діяльності, як основного джерела отримання 
додаткового прибутку, внаслідок володіння унікальним іннова-
ційним продуктом. 

Незважаючи на високий ступінь опрацювання та велику 
кількість досліджень, присвячених питанню загального роз-
межування дефініцій контенту «витрати» – «видатки» серед 
зарубіжних та вітчизняних науковців таких як К. Друрі, 
Ч. Хорнгрена, Г. Фостера, Т. Скоуна, Дж. Шанка, С. Ф. Голова, 
Ф.Ф. Бутинця, Г.В.Козаченко, Л.В. Нападовської, А.А. Пили-
пенка, М.Г. Чумаченка, В.В. Сопко, В.П. Савчука, Ю.С. Цал-
Цалка та ін. [1-4], досі не існує єдиного підходу до їх однознач-
ного тлумачення. В той самий час проблемним залишається 
й питання формування загальних підходів до виокремлення 
та ідентифікації частини витрат інноваційної діяльності, яка 
призводить до виникнення певного інформаційно-інтелекту-
ального ресурсу, який може бути визнаний активом в системі 
фінансового обліку за умов формування певних методик досте-
менної його оцінки та ідентифікації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми роз-
витку теоретичного базису та практичного дослідження струк-
тури й поведінки витрат інноваційної діяльності вітчизняних 
підприємств, з метою управління ними та визначенню їх впливу 
на оцінку підприємства, як суб’єкту господарської діяльності, 
присвячені роботи сучасних вітчизняних науковців: М. Авилкі-
ної, А. Бойчук, В. Василенка, Л. Гнилицької, О. Грицай, С. Жуке-
вича, А. Загороднього, Н. Краснокутської, Я. Крупки, М. Пуш-
каря, Р. Фроленко, Ж. Ющак, З. Янченко та ін. [5-7]. 

Так, в роботі Грицай О.І [8] запропоновано покрокову мето-
дику відображення витрат інноваційної діяльності промис-
лового підприємства, що передбачає визначення збільшення 

розміру власного капіталу на суму вартості новостворених 
інноваційних об’єктів, які віднесено до необоротних активів та 
створення резерву забезпечення витрат інноваційної діяльно-
сті. Окрім цього, автором запропоновано використання тран-
зитного узагальнюючого рахунку (Рахунок восьмого класу), за 
дебетом якого, протягом періоду освоєння інноваційної про-
дукції, відображатимуться інноваційні витрати. При цьому, 
витрати інноваційної діяльності визнаватимуться витратами 
певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання 
якого вони здійснені.

А. Загородній та А. Бойчук [9], підтримуючи підхід О. Гри-
цай, пропонують аналітичний облік витрат на інноваційну 
діяльність організовувати за типами інновацій: витрати на нау-
ково-дослідні роботи, витрати на випуск нового виду продукції 
(продуктові інновації), витрати на освоєння нової технології 
(технологічні інновації), витрати на організаційно-управлінські 
інновації, або за видами інновацій : як то внутрішні та зовнішні. 

Л. Гнилицька у своїх працях обґрунтувала підхід до відо-
браження в обліку витрат на підготовку і освоєння нової про-
дукції за допомогою застосування стандартних ставок іннова-
ційних витрат [10].

Янченко З.Б. зосереджує увагу на джерелах фінансування 
інноваційної діяльності підприємств, підкреслюючи, що при 
веденні інноваційної діяльності, обов’язковим є процес бюдже-
тування інноваційного проекту від складання бізнес-плану 
майбутніх фінансових надходжень та розрахунку загальної 
бюджетної вартості проекту до якісного та кількісного аналізу 
виконання бюджетних показників [11]. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної про-
блеми. Погоджуючись з вище розглянутими пропозиціями, 
слід зазначити, що використання запропонованих підходів та 
методик не вирішує загальної проблеми: які з понесених витрат 
підприємства можуть бути визнані інноваційними активами , а 
які слід включити до видатків, що зменшують загальний фінан-
совий результат підприємства.

 Зазначимо, що офіційні нормативні документи, що визна-
чають тлумачення витрат, як то МСБО, та НСБО (П(С)БО), 
не виокремлюють дефініції витрат та видатків в самостійні 
економічні категорії, приділяючи увагу тільки одній з них – 
«видатки». Між тим, в зарубіжних та вітчизняних досліджен-
нях, протягом останніх десятиліть багато уваги приділяється 
розмежуванню цих категорій за різним класифікаційним під-
ґрунтям [4, 12-15]. 

Мета статті Основною метою цієї роботи є обґрунтування 
підходів щодо розмежування витрат інноваційної діяльності 
на активи і витрати та вдосконалення ідентифікації та оцінки 
нематеріальних активів підприємства , що виникають в процесі 
інноваційної діяльності в системах фінансового обліку та сис-
темі управління витратами підприємства.
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Виклад основного матеріалу. В контексті обрання євро-
пейського вектору розвитку та гармонійного входження у 
світовий економічний простір, перед Україною стає задача 
забезпечення міжнародної конкурентоспроможності країни, 
яке повинне ґрунтуватися на використанні останніх науко-
вих розробок, інноваційному підході до організації управлін-
ських та виробничих процесів і конвергенції інтелектуального 
ресурсу. При цьому, саме інноваційні зміни створюють в еко-
номічній системі так звану внутрішню енергію економічного 
росту [2; 16]. Ці зміни порушують досягнуту збалансованість 
і рівновагу економічних систем будь-якого ієрархічного рівня, 
проте створюють основи економічного зростання, переходу 
системи в новий якісний стан. У площині інноваційного роз-
витку найвищий рівень ієрархії, а отже визначальний вплив 
на внутрішню динаміку підпорядкованих економічних систем 
має національна інноваційна система (НІС). Аналіз статистич-
них індикаторів стану та розвитку вітчизняної НІС засвідчує, 
що незважаючи на прагнення України до втілення інновацій-
ного типу розвитку економіки, інституціональне середовище 
не забезпечує достатніх стимулів та економічних важелів, до 
втілення інноваційних перетворень, що також підтверджують 
рейтингові позиції інноваційності економіки України, наведено 
на рис 1, побудованому автором на підставі даних Світового 
Економічного Форуму [17].

За даними Державної служби статистики України у 2015 р. 
інноваційною діяльністю займалися 824 (у відносному виразі – 
17,3%) промислових підприємств (для порівняння у 2014 р. – 
16,1%; у 2011 р. – 16,2% [18]. Незважаючи на позитивну дина-
міку зростання протягом 2008 – 2015 років частки підприємств, 
що здійснювали інноваційну діяльність, загальний рівень цього 
показника не досяг рівня 2000–2003 рр., а у 2014 р. знову спо-
стерігалося скорочення. 

Розмір площини наведених на рис. 1 многокутників засвід-
чує поступове збільшення інноваційності національної еконо-
міки. У 2016 році майже всі складові відповідного індексу мали 
позитивну динаміку, проте їх значення у порівнянні з характе-

ристиками найбільш конкурентоздатних економік світу, зали-
шаються на рівні, що потребує подальшого підвищення.

Збільшення загальної суми витрат на інноваційну діяль-
ність, понесених суб’єктами господарювання у 2015 р. харак-
теризувалося також суттєвою зміною структури джерел фінан-
сування, рис. 2 [18]. За даними Державної служби статистики 
України з державного бюджету у 2015 р. направлено на іннова-
ційну діяльність у 6,25 раз менше коштів у порівнянні з попе-
реднім роком, обсяг власних коштів підприємств, витрачених 
на інноваційну діяльність, збільшився у 2,05 рази, досягнувши 
13 427 млн. грн. та частки у 97% від загальної суми витрат [18]. 

Таким чином, власні кошти підприємств в Україні стали 
майже єдиним джерелом фінансування впровадження всіх 
типів інновацій на вітчизняних підприємствах, а тому, саме 
ефективність управління витратами, що спрямовані на забез-
печення інноваційної діяльності, в загальній системі управ-
ління господарчою діяльністю підприємства, є першочерго-
вою задачею.

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

88% 85% 
74% 61% 

65% 59% 
53% 64% 73% 85% 

97% 

млн.грн. 

інші джерела 

кошти 
іноземних 
інвесторів 
кошти 
державного 
бюджету 
власні кошти 
підприємтсв 

Рис. 2. Динаміка витрат на інноваційну діяльність  
за джерелами фінансування 

Джерело: [18]

 

52

43

54

74
98

29

50

здатність до 
інновацій

якість науково-
дослідних 
інститутів

витрати компаній 
на НДР

дослідницька 
співпраця між 

університетами …

урядова підтримка 
передових 
технологій

наявність 
науковців та 

інженерів

патентний захист

2015

82
67

66

74

48

52

здатність до 
інновацій

якість науково-
дослідних 
інститутів

витрати компаній 
на НДР

дослідницька 
співпраця між 

університетами …

урядова підтримка 
передових 
технологій

наявність 
науковців та 

інженерів

патентний захист

2014

49

50

68

57
82

29

49

здатність до 
інновацій

якість науково-
дослідних 
інститутів

витрати компаній 
на НДР

дослідницька 
співпраця між 

університетами …

урядова підтримка 
передових 
технологій

наявність 
науковців та 

інженерів

патентний захист

2016

89
82 73

84 76 79

85

37 42

58

100

82

52 49

1

51

101

0

40

80

120

160

200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

рангмлрд. дол

валовий внутрішній продукт
індекс конкурентоздатності національної економіки
індекс інноваційнності економіки
індекс здатності до інновацій

Рис. 1. Світові рейтинги України за інноваційними факторами конкурентоздатності економіки 
Джерело: [17]



148

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

У дослідженні загальних проблем управління витратами 
слід погодитися з позицією Козаченко Г.В, що основною метою 
управлінського впливу на об’єкт витрат є не стільки їх мініміза-
ція та оптимізація у процесі господарської діяльності, скільки 
підвищення ефективності їх використання [19].

Особливо гостро ця проблема постає під час оцінки витрат 
інноваційної діяльності , коли вагома частина таких витрат з 
одного боку не призводить до зростання фактичних активів 
підприємства, які можуть бути визнаними такими та досто-
вірно оцінені в системі бухгалтерського обліку, а з іншого боку 
- підвищує інноваційний досвід суб’єкту господарювання, що 
призводить до зростання його вартості як бізнес одиниці. У 
своєму баченні категоріального генезису системи управління 
витратами є доцільним розмежування термінів «витрати» та 
«видатки» на підставі таких ознак як: узагальнення змістовного 
навантаження, в залежності від мети використання; різні під-
ходи що до їх оцінки, з огляду на визначення дійсної їх вартості 
в системі бухгалтерського обліку та загальній системі менедж-
менту [20].

Отже, під час загальної дійсної оцінки витрат в системі 
менеджменту, приймається до уваги вартість ресурсу під-
приємства , який не може бути визнаний в бухгалтерському 
обліку у складі активів або видатків на підставі фактичної 
документованої оцінки. Особливо це стосується ідентифікації 
та оцінки інформаційно-інтелектуальних ресурсів, яку може 
бути здійснено експертним методом чи методом непрямого 
оцінювання.

Таким чином, до поняття витрат підприємства в процесі 
господарської діяльності слід відносити грошову оцінку всіх 
видів ресурсів, що витрачені (або змінили форму), у тому числі 
тих, які не визнаються або не можуть бути визнані активом, 
в процесі всіх видів діяльності підприємства та які забезпечу-
ють можливості щодо функціонування підприємства як певної 
економічної структурної одиниці. У системі бухгалтерського 
обліку витрати оцінюються та ідентифікуються як «видатки» 
за нормалізованими підходами, що означені в П(С)БО[21] та 
співпадають з підходами МСФЗ [22].

Зазначимо, що об’єктом управлінського впливу у поточ-
ному або майбутньому періодах в системі управління витра-
тами інноваційної діяльності можуть бути лише неспожиті на 
дату такого впливу витрати (тобто капіталізовані або майбутні 
витрати). Неспожиті витрати в системі управління мають бути 
оцінені за скорегованою фактичною вартістю, яка спрямована 
на більш ретельне обґрунтування управлінських рішень та на 
задоволення інформаційних запитів суб’єктів внутрішнього 
середовища підприємства. При цьому, процеси інформаційної 
дифузії, якими визначається інновація як така, пришвидшу-
ють динамічні зміни внутрішнього середовища підприємства з 
одного боку; з іншого - самі є продуктом пришвидшення дина-
мічних змін у зовнішньому середовищі, які формуються під 
впливом наростання обсягу інформаційного потоку про певну 
інновацію у середині макросистеми.

Порівнюючи підходи щодо визнання активів у складі 
витрат на інноваційну діяльність за національними та міжна-
родними стандартами бухгалтерського обліку, звернемо увагу, 
що у (П(С)БО) № 8 дефініція нематеріальних активів повні-
стю збігається з її тлумаченням МСБО№ 38. У той самий час у 
П(С)БО 8, на відміну від МСБО 38, відсутнє поняття вартість 
нематеріального активу, яку міжнародні стандарти пропону-
ють визначати як теперішню вартість грошових потоків, які, 
за очікуванням суб’єкта господарювання, виникнуть впродовж 

використання активу або від його вибуття. Аналогічний підхід 
щодо оцінки вартості необоротних активів наведено у П(С)
БО 27, але він стосується визначення вартості у разі реалізації 
такого активу. Крім того у П(С)БО 8 відсутні принципи та пояс-
нення щодо підходів до ідентифікації нематеріального активу, 
особливо в розрізі розмежування їх з внутрішньо генерованим 
гудвілом. Зазначимо,що витрати за такими стадіями процесу 
комерціалізації інновацій як стадія дослідження , розробки та 
виробничої адаптації не підлягають включенню до складу акти-
вів взагалі. Крім того, всі витрати на організаційні та маркетин-
гові інновації в системі бухгалтерського обліку віднесено до 
видатків періоду та тлумачаться як спожиті витрати (видатки) 
періоду, які не можуть бути капіталізовані, не додають вартості 
активам підприємства, та не підвищують інвестиційну прива-
бливість суб’єкту господарської діяльності. Подібний підхід 
вбачає, що такі витрати не є об’єктом управлінського впливу 
в майбутніх періодах їх використання, що не є обґрунтованим 
на нашу думку.

На відміну від системи бухгалтерського обліку та скла-
дання фінансової звітності, система управління витратами 
інноваційної діяльності має більшу ступінь свободи для такої 
оцінки. Але, при цьому постає питання узгодження підходів 
щодо використання загальних методів ідентифікації іннова-
ційних витрат та умов визнання їх активами, тобто об’єктами 
управлінського впливу, з одного боку, а з іншого – джерелом 
зростання вартості підприємства. В основу методики має 
бути покладено визначення обсягу понесених витрат з ураху-
ванням їх ступеню впливу на генерування вартості внутріш-
нього гудвілу, який є нематеріальним активом підприємства. 
Здатність до формування внутрішнього гудвілу проявляється 
в отриманні економічних вигід у майбутніх періодах, або 
підсилює економічні вигоди від використання інших акти-
вів підприємства та визначає підхід до ідентифікації витрат 
на інноваційну діяльність як нематеріального активу в сис-
темі управління витратами інноваційної діяльності. Згідно із 
МСБО 38, визнання внутрішньо генерованого гудвілу акти-
вом відбувається за умов визнання майбутніх економічних 
вигод, якщо останні неможна віднести окремо до конкрет-
них матеріальних або нематеріальних активів підприємства, 
або які є результатом синергії використання активів, якщо їх 
можна оцінити та ідентифікувати.

П(С)БО та Національними стандартами оцінки майна 
суб’єктів господарювання [23; 24] зазначено, що гудвіл в сис-
темі бухгалтерського обліку може бути визнано лише за умов 
продажу підприємства чи під час об’єднання бізнесу, тобто за 
умов зміни власності або принципових умов діяльності підпри-
ємства. Це робить неможливим використання такого підходу 
для визнання гудвілу, як об’єкту впливу для прийняття управ-
лінських рішень за стратегічним або оперативним горизонтом в 
системі управління витратами інноваційної діяльності.

Виокремлення та оцінку внутрішньо генерованого гудвілу 
в загальній системі менеджменту підприємства пропонується 
здійснювати в залежності від типу інновацій та економічного 
змісту різних видів витрат протягом періоду його господа-
рювання. Методичним підґрунтям цього може бути порядок 
визначення вартості прав інтелектуальної власності, означений 
в Національному стандарті оцінки № 4 [24].

Основні відмінності в ідентифікації та оцінці витрат інно-
ваційної діяльності (як видатків або нематеріальних активів 
підприємства) в системах управління витратами інновацій-
ної діяльності (СУВІД) та фінансового обліку представлена в 
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Таблиця 1 
Основні відмінності ідентифікації та оцінки витрат в системі бухгалтерського обліку  

та в системі (СУВІД) за процесними та продуктовими інноваціями
Напрямки 

спрямування 
витрат інноваційної 

діяльності

Спосіб ідентифікації та оцінки

У системі менеджменту та СУВІД У системі бухгалтерського обліку та для складання 
фінансової звітності згідно з ПСБО(8)

Ідентифікація Спосіб оцінки Ідентифікація Спосіб оцінки

Витрати на 
придбання НМА (за 
будь-якою стадією 
комерціалізації 
інновації

НМА

Справедлива вартість 
активу-сума, за якою 
можна обміняти актив в 
операції між обізнаними, 
зацікавленими сторонами 
(МСБО№38), скоригована 
на дисконтний множник 
з урахуванням часу 
використання

НМА, за умов 
імовірності отримання 
майбутніх економічних 
вигод

Ціна придбання 
(виключаючи ПДВ), а 
також витрати, які згідно 
з ПСБО 7-9 можуть бути 
включені у вартість 
активу але не увійшли у 
його ціну придбання

Витрати на 
дослідження

Витрати на розробку НМА

а) у разі імовірності 
отримання майбутніх 
економічних вигод - 
загальна сума витрат на 
дослідження, яку можна 
безпосередньо віднести до 
об’єкту дослідження, 
дисконтована у часі;
б) у разі отримання 
негативного результату 
про можливість 
проведення подальших 
розробок або реалізації 
продукту дослідження - 
експертно оцінена частина 
ВГГ

Видатки періоду, в 
якому було здійснено 
дослідження;
НМА, якщо 
підприємство має намір, 
технічну можливість та 
ресурси для доведення 
його до стану, у якому він 
придатний для реалізації 
або використання несе 
можливість майбутніх 
вигід та може бути 
достовірно оцінено у 
грошовому вимірнику

Загальна сума 
документально 
підтверджених витрат, 
які згідно з ПСБО 7-9 
можуть бути включені у 
вартість активу

Витрати на 
комерціалізацію

а) Видатки (спожиті 
витрати ) періоду , за умов 
недодання вартості об’єкту 
впровадження; 

б) НМА або інші види 
матеріальних активів, 
за умов впливу на 
справедливу вартість 
інноваційного об’єкту

а) У сумі витрат 
понесених в процесі 
комерціалізації;

б)У сумі витрат , які 
віднесено до певного 
об’єкту процесової 
інновації, скориговані 
на дисконтний множник 
з урахуванням часу 
використання

а) Видатки, за умов 
недодання вартості 
об’єкту впровадження

б) НМА або інші види 
матеріальних активів, 
за умов впливу на 
справедливу вартість 
інноваційного об’єкту

а) У сумі витрат 
понесених в процесі 
комерціалізації;

б)У сумі витрат , що 
віднесено до певного 
інноваційного об’єкту, 
якщо вони пов’язані 
з доведенням об’єкту 
до стану, в якому він 
придатний для реалізації

Витрати на 
регулювання 
дифузійних 
інформаційних 
потоків в процесі 
комерціалізації

а) Видатки (спожиті 
витрати ) періоду , за умов 
недодання вартості об’єкту 
впровадження;

б) НМА, за умов впливу 
на справедливу вартість 
інноваційного об’єкту 
та можливості їх 
впливу у бік зростання 
внутрішньогенерованого 
гудвілу

а) У сумі витрат 
понесених на заходи 
запобігання небажаному 
витоку інформації про 
інноваційний об’єкт

б) У разі додання вартості 
інноваційному об’єкту 
- за справедливою 
вартістю активу з 
урахуванням, за потреб 
часового дисконту, у разі 
неможливості віднесення 
отриманих економічних 
вигід до певного 
об’єкту інноваційних 
впроваджень за вартістю 
внутрішньогенерованого 
гудвілу 

Видатки періоду, 
в якому було 
здійснено витрати на 
регулювання дифузійних 
інформаційних потоків

У сумі витрат, що 
понесені в процесі 
регулювання дифузійних 
інформаційних потоків



150

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

табл. 1 на прикладі продуктових та процесних інновацій, але 
може бути застосована й для інших типів інноваційних змін.

Так, пропонується здійснювати визначення вартості вну-
трішньо генерованого гудвілу на підставі оцінки розміру 
збільшення (переваги) прибутку від інноваційної діяльності 
у порівнянні з результатами господарювання за умов її від-
сутності. 

Вартість капіталізації витрат за методикою переваги у при-
бутку може бути визначена як:

Гв = ῆ ∙ kін ∙ (Рнд – Рід) = ῆ ∙ kін ∙ ∆Р,               (1)
де Гв – вартість внутрішньо генерованого гудвілу
ῆ – коефіцієнт впливу інноваційних витрат;
kін – дисконтний множник;
Рнд – прибуток, отриманий підприємством у разі не ведення 

інноваційної діяльності певного типу ;
Рід – прибуток, отриманий підприємством у разі певного 

типу інноваційних перетворень;
ΔP – додатковий прибуток , що виникає у підприємства за 

результатами здійснення інноваційних перетворень. 
Означена методика може бути використана підприєм-

ством у разі здійснення витрат на дослідження та розробки які 
не передбачають (або не мають) отримання товарної форми 
інноваційного активу, але вочевидь позитивно впливають на 
інші показники господарської діяльності та викликали синер-
гетичні ефекти у діяльності останнього. Індикаторами такого 
прояву може бути збільшення обсягів реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг); скорочення загальних, у тому числі 
й виробничих витрат господарської діяльності; скорочення 
вартості та терміну формування та обробки інформаційного 
ресурсу тощо.

Висновки і пропозиції. Запропонований підхід, уточнює 
порядок виокремлення, оцінки та розрізнення об’єктів управ-
лінського впливу в різних предметно-орієнтованих системах 
управлінського впливу , до яких належать система управління 
витратами інноваційної діяльності та система бухгалтерського 
обліку та формування фінансової звітності підприємства. Роз-
межування понесених витрат в ході інноваційної діяльності, на 
ті що утворюють нематеріальні активи та видатки діяльності, 
в залежності від впливу витрат на формування внутрішньо 
генерованого гудвілу підприємства, дозволяє, підвищити ефек-
тивність та дієвість спрямування управлінського впливу та зни-
зити час прийняття управлінських рішень, з одного боку, а з 
іншого – обґрунтувати відбір методів та інструментарію такого 
впливу.
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Лабунская С.В. Подходы к идентификации и 
оценки расходов и активов в ходе инновационной 
деятельности предприятий 

Аннотация. В статье предложены общие подходы 
к идентификация и достоверной оценки расходов и не-
материальных активов, возникающих у предприятия в 
ходе коммерциализации инновационных разработок,. 
Именно от истинной оценки активов предприятия ин-
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новационного типа развития зависит инвестиционная 
привлекательность последнего. В статье изложены ав-
торскую позицию относительно разграничения подхо-
дов к оценке и признании расходов в финансовом учете 
и системе менеджмента.

Ключевые слова: расходы инновационной деятель-
ности, идентификация расходов, внутренне генериро-
ванный гудвил, нематериальные активы.

Labunska S.V. The approaches to the identification 
and evaluation of expenses and assets in enterprise in-
novation activity

Summary. The paper proposes general approaches to the 
identification and accurate assessment of expenses and intan-
gible assets arising from commercialization of innovations. 
Precise assessment of innovation company assets stipulates 
its investment attractiveness. The paper grounds the author's 
position on the separate assessment and recognition of ex-
penses in financial accounting and management system.

Keywords: expenses of innovation activity, cost iden-
tification, internally generated goodwill, intangible assets.
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Анотація. У статті визначено стан взаємодії вну-
трішніх і зовнішніх аудиторів під час аудиту ефектив-
ності. Оцінено ризики та встановлено сфери співпраці 
та переваги використання результатів внутрішнього ау-
диту під час перевірки. 

Ключові слова: аудит ефективності, внутрішній 
аудит, зовнішній аудит, процедури аудиту, стандарти 
аудиту.

Постановка проблеми. Об’єктивними вимогами роз-
витку держави є не лише зростання валового внутрішнього 
продукту і темпи збільшення промислового виробництва, але 
й такі показники, як ступінь задоволеності людей умовами 
життя, рівень розвитку свобод, доступ до соціальних гарантій. 
В умовах кризової ситуації та спрямування значних ресурсів 
на зміцнення обороноздатності країни з урахуванням ведення 
АТО актуальними стають запобігання та своєчасне виявлення 
неефективного використання бюджетних коштів. Рахунковою 
палатою як суб’єктом зовнішнього аудиту здійснюється аудит 
ефективності як один із різновидів контролю для цілей вияв-
лення нецільового та неефективного використання коштів дер-
жавного бюджету. Рахункова палата, будучи членом міжнарод-
ної організації вищих органів державного аудиту EUROSAI, 
підтримує ідею стандартизації аудиторської діяльності для 
впровадження кращого європейського досвіду на рівні нор-
мативних регламентів. На сьогодні в цьому питанні EUROSAI 
переходить на якісно новий етап своєї діяльності. 

Замість часткових заходів щодо адаптації нормативів діяль-
ності до вимог часу планується застосувати новий спільний 
підхід, що забезпечує послідовність усіх заходів і максимальну 
внутрішню і зовнішню синергію на основі єдиної системи 
стандартів.

Розробка міжнародних стандартів державного аудиту вже 
здійснена і завдання сьогодення – поширити їх застосування у 
практичній роботі органів аудиту європейських країн на основі 
співпраці вищих органів державного аудиту. 

Затверджений Стратегічний план EUROSAI на період 
2011–2017 рр. націлює посилення державного аудиту у чоти-
рьох стратегічних напрямах: розвиток потенціалу, впрова-
дження професійних стандартів, обмін знаннями, управління 
і зв'язок [1].

Упровадження міжнародних стандартів – друга стратегічна 
мета EUROSAI, трактується як частина процесу нарощування 
потенціалу вищих органів державного аудиту під час ураху-
вання незалежності кожної національної установи. Питання 
проведення аудиту ефективності з урахуванням кращої євро-
пейської практики передбачає зміцнення та актуалізацію стан-
дартів аудиту в частині конкретних методичних указівок. 

Рахунковою палатою України протягом 2015 р. було здійс-
нено 702 контрольних заходи, серед яких і аудити ефективності. 

У підсумку всіх перевірок виявлено порушень бюджетного 
законодавства, неефективного використання коштів Держав-
ного бюджету України на суму 22 млрд. 651,8 млн. грн. Із цієї 
суми 6 млрд. 187 млн. грн. (27,31%) виявлено неефективного 
використання коштів за результатами аудитів ефективності [2].

Характерним є те, що такі порушення допущені розпоряд-
никами бюджетних коштів в умовах постійного аудиторського 
контролю, що здійснюється підрозділами внутрішнього аудиту 
міністерств і відомств. Постає питання дієвості таких підрозді-
лів у частині запобігання та недопущення неефективних витрат 
та взаємодії під час аудитів ефективності із внутрішніми ауди-
торами. 

Співпраця зовнішніх та внутрішніх аудиторів під час аудиту 
ефективності розглядається як напрям покращення методики 
здійснення такого виду аудиту, що базується на стандартизова-
них підходах до організації такої співпраці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання вико-
ристання результатів діяльності підрозділів внутрішнього 
аудиту міністерств, відомств розглядалося в роботах І. Дрозд, 
А. Любенко, Т. Лебединець, Ю. Слободяник, М. Тимохіна, 
О. Чечуліної. Одностайність думок щодо необхідності такої 
співпраці, висловлена цими авторами, дещо різниться у питан-
нях можливої організації такої взаємодії на практиці. 

Так, О. Чечуліна та М. Тимохін скептично розглядають 
таку співпрацю на рівні централізованого органу внутріш-
нього аудиту, яким виступає Державна аудиторська служба 
[3, с. 7–12]. Аргументами щодо складності організації співп-
раці між Рахунковою палатою й органом державного фінансо-
вого контролю виконавчої влади, за яким закріплено функції 
централізації внутрішнього аудиту в системі виконавчої влади, 
є те, що ці органи здійснюють різні види аудиту. Державна 
аудиторська служба здійснює державний фінансовий аудит, 
а Рахункова палата – аудит ефективності і фінансовий аудит. 
Протилежної точки зору дотримується Т. Лебединець, заклика-
ючи суттєво розширити повноваження внутрішнього аудиту на 
підприємстві та його роль у системі контролю [4]. А. Любенко 
дотримується більш зваженого підходу, визначаючи і необхід-
ність, і можливість співпраці з усіх видів контролю, здійсню-
ваних органами зовнішнього і внутрішнього аудиту [5, с. 187]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Підтримуємо позицію А. Любенко щодо необхідності 
стандартизованого підходу до організації взаємодії під час 
здійснення контрольних заходів. Практика потребує розробок 
щодо порядку використання результатів роботи внутрішніх 
державних аудиторів стосовно кожного з видів контролю, у т. ч. 
аудиту ефективності. У науковій літературі відсутні напрацю-
вання в частині імплементації стандартів взаємодії внутрішніх 
та зовнішніх аудиторів під час здійснення аудиту ефективності. 

Мета статті полягає у поглибленні методичних засад стан-
дартизації щодо взаємодії зовнішніх та внутрішніх аудиторів 
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та розробленні рекомендацій щодо використання результатів 
внутрішнього аудиту під час аудиту ефективності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Серед стан-
дартів державного аудиту, затверджених INTOSAI, стандарт 
ISSAI 1610 «Використання роботи внутрішніх аудиторів» 
надає загальні підходи до умов та сутності співпраці зовнішніх 
аудиторів із внутрішніми під час здійснення державного аудиту 
[6]. Даний стандарт ураховує напрацювання кращої практики 
аудиту в приватному секторі, відображені у положеннях стан-
дарту ISA 610 «Розгляд роботи внутрішнього аудиту» (у редак-
ції 2009 р.) [7, с. 580]. 

Упровадження стандартизованого підходу до використання 
результатів діяльності внутрішніх аудиторів міністерств, 
відомств потребує вивчення практики та вдосконалення мето-
дичних підходів до реалізації типових норм, викладених у стан-
дарті. Для цього нами було використано результати опитування 
представників міністерств фінансів 26 країн, серед яких – 
керівники департаментів ВА, керівники чи заступники вну-
трішнього фінансового аудиту, проведеного в рамках Робочої 
групи з внутрішнього аудиту PEMPAL (Тhe Public Expenditure 
Management Peer-Assisted Learning) [8].

Як робоча гіпотеза, висунута для підтвердження чи спро-
стування необхідності взаємодії аудиторів, нами сформульо-
вана проблема використання роботи внутрішнього аудитора під 
час здійснення зовнішньої аудиторської перевірки, що полягає 
у довірі до результатів та правильної оцінки об’єктивності 
діяльності підрозділу внутрішнього аудиту. 

Результати анкетування щодо оцінки стану взаємодії зов-
нішніх та внутрішніх аудиторів засвідчили обернену залеж-

ність між необхідністю та наявним станом такої взаємодії 
(табл. 1).

Опитування фахівців із 26 країн також показало сфери для 
співпраці в процесі взаємодії аудиторів. Такими сферами було 
названо: дослідження ефективності внутрішнього контролю, 
аудит фінансової звітності, відповідність законам і нормативам, 
виявлення шахрайства та корупції, перевірка даних (розрахун-
ків) про ефективність використання коштів, розвиток інформа-
ційних систем та обмін інформацією, аудит об’єктів із широ-
ким територіальним розміщенням. 

Для оцінки якісних характеристик можливого викори-
стання результатів роботи внутрішніх аудиторів зовнішніми 
аудиторами було проаналізовано відповіді на питання щодо 
вигід такого співробітництва під час проведення контрольного 
заходу. Нами узагальнено найбільш типові відповіді:

– досягається більша ефективність зовнішньої перевірки, 
коли вона заснована на чіткому розумінні відповідних ролей 
внутрішнього та зовнішнього аудиту, досягається максимізація 
покриття аудитом питань перевірки; 

– менше навантаження на установу в плані перевірок;
– поліпшена координація діяльності зовнішнього і вну-

трішнього аудиту на основі спільного планування і інформу-
вання про потреби – зниження кількості накладок і випадків 
дублювання аудиторських процедур;

– більше можливостей для використання результатів 
роботи як у внутрішньому, так і у зовнішньому аудиті; 

– обмін ідеями та знаннями; 
– доступність більш широкої сфери навичок, навчання 

кращому досвіду.
Відносини між внутрішнім і зовнішнім аудиторами під 

час аудиту ефективності, на нашу думку, супроводжуються 
потенційними ризиками, ідентифікованими нами з огляду 
на основні організаційні та методичні складники аудитор-
ського процесу (табл. 2). Також на підставі методу експерт-
них оцінок було визначено ймовірність та ступінь впливу на 
результат співпраці. Метод експертних оцінок було застосо-
вано шляхом визначення та проведення анкетування дев’яти 
внутрішніх аудиторів – працівників семи бюджетних уста-
нов, серед яких три – заступники керівників підрозділу вну-
трішнього аудиту, інші – працівники цих підрозділів. Стаж 
роботи експертів у системі внутрішнього аудиту – не менше 
чотирьох років (із часу реформування підрозділів внутріш-
ньої ревізії у підрозділи внутрішнього аудиту). Анкетування 

Таблиця 2
Експертна оцінка впливу ризиків на результати використання роботи  

внутрішніх аудиторів під час аудиту ефективності
№ Ризик Ймовірність Вплив Оцінка

1 Компрометує дотримання принципів конфіденційності, незалежності і 
об'єктивності низька високий Середня

2 Можливі конфлікти інтересів високий високий висока
3 Відсутність розуміння меж відповідальності низька високий середня
4 Використання різних професійних стандартів висока низький середня
5 Проблеми, що належать до незалежності внутрішнього аудиту висока середній вище середньої

6 Неправильна інтерпретація висновків під час використання результатів 
роботи один одного середній середній середня

7 Можливі відмінності у висновках або заключних думок по суті справи середня високий вище середньої 
8 Передчасне повідомлення інформації зовнішній стороні низький низький низька

9 Не приймаються до уваги обмеження або заборони, що накладаються на 
іншого аудитора щодо визначення ступеня координації та співробітництва низький середній вище низької

Таблиця 1
Оцінка стану взаємодії зовнішніх  

та внутрішніх аудиторів, %
Необхідність взаємодії 

зовнішніх та внутрішніх 
аудиторів

Наявний стан взаємодії

Не потрібно 11 Відсутні продуктивні 
контакти 73

Формальне 
спілкування 10 Контакти є, але вони 

формальні 26

Має бути плідна 
взаємодія 79 Є плідна взаємодія 1
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було проведено 15 листопада 2016 р. під час участі експертів 
у «1С Форумі бюджет», м. Київ. 

За оцінкою експертів, три з дев’яти ризиків мають високий 
(або вище середнього) рівень, а чотири – середній рівень, що 
зумовлює потребу зменшити ці ризики в процесі використання 
результатів внутрішнього аудиту під час аудиту ефективності. 
Можливими негативними наслідками ризиків можуть стати 
прояви непрофесійної поведінки, які можуть спричинити кін-
цеву недовіру користувачів до результатів аудиту. Складниками 
таких проявів можуть бути професійні ревнощі, коли аудитори 
не здатні узгодити між собою розумний розподіл праці, недо-
віра, заснована на нерозумінні ролей та поганій комунікації, 
коли зовнішній аудит бере на себе провідну роль, виходячи зі 
свого більш широкого кола обов'язків, демонструється відсут-
ність взаємоповаги, низький рівень підготовки кадрів як серед 
внутрішніх, так і серед зовнішніх аудиторів, відсутність під-
тримки з боку вищого керівництва в установах суб’єкта аудиту 
та підконтрольного об’єкта.

Водночас факторами, що сприятливо відображатимуться на 
результатах співпраці, нами було визначено: 

– підтримку і заохочення з боку вищого керівництва; 
– організаційну одиницю, створено для надання допо-

моги співробітництва (наприклад, робоча аудиторська група); 
– спільні графіки планування; 
– культуру і професійну поведінку, що сприяють співпраці; 
– обидві команди аудиторів шукають можливості для 

співробітництва, налагодження ефективної взаємодії; 
– зобов'язання і повноваження; 
– індивідуальну готовність співпрацювати;
– консультування та взаєморозуміння під час аудиту 

ефективності (регулярні консультації між внутрішнім аудитом і 
зовнішнім контролем – основа для визначення шляхів до ефек-
тивної співпраці);

– комунікацію (повинні бути налагоджені як офіційні, так 
і неофіційні способи комунікації); 

– довіру (повинна існувати взаємна довіра між обома гру-
пами, заснована на визнанні професійних стандартів).

Отже, для реалізації сприятливих та подолання негативних 
факторів впливу на результати використання роботи внутріш-
ніх аудиторів доцільно на основі стандарту ISSAI 1610 «Вико-
ристання роботи внутрішніх аудиторів» та ISA 610 «Розгляд 
роботи внутрішнього аудиту» розробити стандартизований під-
хід, що ґрунтується на співпраці між зовнішніми і внутрішніми 
аудиторами в процесі аудиту ефективності. Обов’язковими еле-
ментами, які визначають сферу застосування такої співпраці, 
є визначення відповідальності зовнішнього аудитора за умови, 
коли під час отримання аудиторських доказів використовується 
робота підрозділу внутрішнього аудиту. 

Як зазначено у вищеназваних стандартах, якщо зовніш-
ній аудитор не планує використовувати роботу внутрішнього 
аудиту, ніщо у ISA 610 не зобов'язує його це робити. І водночас 
за жодних обставин із рішенням використовувати чи ні резуль-
тати роботи внутрішніх аудиторів під час аудиту ефективності 
відповідальність зовнішнього аудитора за підсумки перевірки 
не зменшується.

Згідно з ISA 610, зовнішній аудитор несе одноособову 
відповідальність за висловлену думку стосовно ефективності 
використання бюджетних коштів чи програм. Водночас під час 
складання стандартизованого підходу до взаємодії між аудито-
рами слід зазначити умови, які потрібні зовнішньому аудитору, 
щоб використовувати роботу внутрішнього аудитора. 

Після моменту прийняття рішення про використання 
результатів внутрішнього аудиту під час перевірки слід 
окреслити завдання зовнішнього аудитора, якщо він планує 
використовувати роботу внутрішнього аудитора для змен-
шення часу та ефективності. Положення стандартів ISSAI 
1610 «Використання роботи внутрішніх аудиторів» та ISA 
610 «Розгляд роботи внутрішнього аудиту» дають змогу 
реалізувати принцип відповідальності в частині наслідків 
аудиту ефективності за умови, якщо зовнішній аудитор у 
процесі перевірки оцінює всі обставини, коли можна вико-
ристати результати внутрішнього аудитора, на яких ділянках 
і яким чином. 

Лише оцінка підрозділу внутрішнього аудиту за критеріями 
дотримання принципів об’єктивності, рівня компетентності, 
систематичності і проведення контролю якості внутрішнього 
аудиту дадуть змогу покластися на інформацію від внутріш-
нього аудиту. 

Аудитори державного сектору, визначаючи ступінь об'єк-
тивності внутрішніх аудиторів для цілей аудиту, керуються 
нормами, зазначеними в пункті 9 (а) в ISA 1610. 

Оцінка об'єктивності здійснюється з урахуванням крите-
ріїв: 

а) незалежності – підзвітність вищому керівництву уста-
нови; 

б) матеріальна незалежність – високий рівень матеріальної 
винагороди (оплати праці) керівника і фахівців підрозділу вну-
трішнього аудиту; 

в) організаційна незалежність – внутрішній аудит непідпо-
рядкований заступникам керівника і не входить до блоку управ-
ління фінансовими та іншими питаннями; 

г) політичний нейтралітет – аудитори досить віддалені від 
політичного тиску для проведення аудиторських перевірок і 
формулювання висновків та складання звітів про результати, 
не побоюючись політичної розправи; 

д) конфлікт інтересів – співробітники внутрішнього аудиту 
не залучаються для аудиту операцій, до яких вони раніше мали 
відношення та несли відповідальність; 

е) об’єктивність – повний доступ до матеріалів та осіб, 
наділених керівними повноваженнями. 

Конкретні дії щодо рішень із використання роботи вну-
трішнього аудиту для цілей аудиту ефективності зовнішнім 
аудитором можуть полягати в такому:

– обговорення з підрозділом внутрішнього аудиту спла-
нованого використання роботи;

– вивчення звітів підрозділу внутрішнього аудиту;
– визначення достатності аудиторських процедур (без 

використання роботи внутрішнього аудиту);
– включення повторного виконання певної роботи, що 

вже була пророблена внутрішнім аудитом.  
Для методичного забезпечення використання інформації 

від підрозділу внутрішнього аудиту установи, що перевіря-
ється, слід провести організаційні заходи співпраці з визначен-
ням місця їх використання в процесі аудиту ефективності. 

Координація та співпраця між внутрішніми та зовніш-
німи аудиторами можуть мати місце протягом усього про-
цесу аудиту. 

Перед аудитом ефективності доцільно провести вивчення 
загальної інформації про діяльність служби внутрішнього 
аудиту і якою мірою на неї можна покладатися зовнішнім ауди-
торам, а на етапі планування провести планування спільних 
процедур, наприклад огляд і спостереження. 
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Подальші процедури аудиту ефективності також передбача-
ють використання результатів внутрішнього аудиту, наприклад 
коли потрібна додаткова робота у сферах підвищеного ризику.

На етапі висновків, завершення роботи та складання звітів 
співпраця передбачає складники, де висновки внутрішнього 
аудиту може взяти до уваги зовнішній аудитор. 

Подальший контроль виконання висновків і рекомендацій 
аудиту, коли внутрішній аудит бере на себе відповідальність за 
контроль над виконанням усіх рекомендацій аудиту – внутріш-
нього і зовнішнього, – також повинен знайти своє відображення 
в методичних стандартизованих засадах взаємодії аудиторів.

Документування процесу аудиту ефективності є обов’яз-
ком аудиторів, які його здійснюють, тому зовнішній аудитор 
повинен відобразити у документації всі свої дії щодо спіл-
кування та використання інформації внутрішнього аудиту 
і передусім – оцінку об’єктивності внутрішнього аудиту, 
рівня компетентності, систематичності і наявності контролю 
якості підрозділу внутрішнього аудиту установи, яка підля-
гає перевірці. У робочій документації доцільно відобразити 
характер і обсяг використаної роботи, а також аудиторські 
процедури, проведені для оцінки достатності інформації для 
цілей аудиту ефективності. 

Висновки. Імплементація Україною європейських норм 
демократичного управління потребує нормативного регу-
лювання та стандартизації діяльності органів зовнішнього 
аудиту для встановлення довіри до результатів їх роботи. 
Дослідження необхідності використання роботи внутрішніх 
аудиторів під час проведення аудитів ефективності підтвер-
дило висунуту гіпотезу щодо необхідності будувати висно-
вки на основі оцінки об’єктивності діяльності підрозділу 
внутрішнього аудиту та довіри до їх результатів. Викори-
стання результатів опитування та проведення власного анке-
тування дали змогу виявити вплив ризиків на результати 
використання роботи внутрішніх аудиторів під час аудиту 
ефективності, виокремити фактори, що сприятливо відобра-
жатимуться на результатах співпраці, побудувати критерії 
оцінки об’єктивності внутрішнього аудиту для стандарти-
зації взаємодії внутрішніх і зовнішніх державних аудиторів 
під час аудиті ефективності. Розроблено підходи до докумен-
тування результатів. Подальші дослідження полягатимуть 
у розгляді залежності обсягів та масштабу аудиторських 
процедур від ступеню використання результатів внутрішніх 
аудиторів під час аудиту ефективності. 
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Абасов В.А. Использование результатов внутрен-
него аудита в процессе аудита эффективности

Аннотация. В статье определено состояние взаимо-
действия внутренних и внешних аудиторов в процессе 
аудита эффективности. Оценены риски и установлены 
сферы сотрудничества и преимущества использования 
результатов внутреннего аудита во время проверок.

Ключевые слова: аудит эффективности, внутрен-
ний аудит, внешний аудит, процедуры аудита, стан-
дарты аудита.

Abasov V.A. Use of the internal audit results during 
the performance audit

Summary. The article defined the state of the interac-
tion of internal and external auditors under performance au-
dit, assessed the risks and established the areas of coopera-
tion and benefits of using the results of internal audit during 
the inspection.

Keywords: performance audit, internal audit, external 
audit, audit procedures, audit standards.
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ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ТА АУДИТУ 
ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 

Анотація. Досліджено основні проблеми інвес-
тиціях ресурсів, сучасний стан інвестиційного ринку 
в Україні, умови та складності інвестицій,проведено 
дослідження інвестиційної привабливості України та 
визначено основні фактори впливу. Досліджено акту-
альність системи внутрішнього контролю та аудиту 
при інвестиції в науково-дослідну сферу. Визначено ос-
новні задачі внутрішнього аудиту на основі розподілу 
науково-дослідної діяльності на етапи на основі мож-
ливості формування певного виду наукової продукції. 
Класифіковано за кожним етапом дослідження певний 
вид наукової продукції .

Ключові слова: середовище контролю, притаманні 
ризики, аудит інвестиційних ресурсів, внутрішній ау-
дит, наукова продукція, інвестиції в інновації.

Постановка проблеми. Інвестиційні ресурси, як фінансові 
ресурси, формуються й використовуються підприємством для 
вирішення проблем, пов'язаних із процесами проектування, 
будівництва, розвитку суб'єктів підприємницької діяльності, 
тобто фінансують інноваційну діяльність підприємства. Інвес-
тиція надзвичайно важливий ресурс, який дає можливість 
суб’єктам забезпечувати свій розвиток, конкурентоздатність, 
стабільність на ринку, а також захищає від збиткових резуль-
татів діяльності та впливу негативних економічних проце-
сів, що відбуваються в країни. За даними Держстату у 2015 
році в економіку України іноземними інвесторами вкладено 
3763,7 млн. дол. США та вилучено 891,3 млн. дол. США пря-
мих інвестицій (акціонерного капіталу). Обсяг залучених з 
початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонер-
ного капіталу) в економіку України на 31.12.2015 року стано-
вив 43371,4 млн. дол. США. Інвестиції спрямовуються у вже 
розвинені сфери економічної діяльності. На підприємствах 
промисловості зосереджено 30,6 % загального обсягу пря-
мих інвестицій в Україну, в установах фінансової та страхової 
діяльності – 27,3 %. 

До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає 
83,0% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 
11744,9 млн. дол. США, Нідерланди – 5610,7 млн. дол. США, 
Німеччина – 5414,3 млн. дол. США, Російська Федерація – 
3392,1 млн. дол. США, Австрія – 2402,4 млн. дол. США, Велика 
Британія – 1852,5 млн.дол.США, Вірґінські Острови (Брит.) – 
1798,9 млн. дол. США, Франція – 1528,1 млн. дол. США, Швей-
царія –1364,2 млн. дол. США та Італія- 972,4 млн. дол. США.

До десяти регіонів: Дніпропетровської, Донецької, Харків-
ської, Київської, Луганської, Львівської, Одеської, Запорізь-

кої, Полтавської, Івано-Франківської областей та до м. Київ 
надійшло найбільше всього інвестицій – 93,9 відсотки всіх 
залучених прямих іноземних інвестицій. 

Таке спрямування прямих іноземних інвестицій та капі-
тальних інвестицій в регіональному розрізі не сприяє рівномір-
ному соціально-економічному розвитку регіонів та посилює 
подальше збільшення розриву у їх розвитку.

Обсяги залучення капітальних інвестицій підприємств 
України у січні-вересні 2015 року складають 160,7 млрд. грн., 
що становить 94,0 відсотка до відповідного періоду 2014 року. 
Приросту капітальних інвестицій у січні – вересні 2015 року 
досягнуто у 9 регіонах України.

Найбільш активно у січні-вересні 2015 року освоюва-
лись капіталовкладення у Волинській області (141,0 відсо-
ток у порівнянні з відповідним періодом попереднього року), 
Хмельницькій області (129,8 відсотка), Миколаївській області 
(116,5 відсотка).

Провідними сферами економічної діяльності, за обсягами 
залучення капітальних інвестицій, у січні – вересні 2015 року 
залишаються: промисловість 55,4 млрд. грн., будівництво – 
24,7 млрд. грн., інформація та телекомунікації 17,6 млрд. грн., 
сільське, лісове та рибне господарство – 17,2 млрд. грн., оптова 
та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мото-
циклів – 12,7 млрд. грн., транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність – 10,7 млрд. грн., операції з 
нерухомим майном – 5,9 млрд. грн. 

Попри великі фінансово-інвестиційні потоки в Україну, 
головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і 
раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, 
за рахунок яких у січні – вересні 2015 року освоєно 69,3 відсо-
тка капіталовкладень. 

Частка кредитів банків та інших позик у загальних обсягах 
капіталовкладень становила 8,8 відсотка.

За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 
4,4 відсотка капітальних інвестицій. Частка коштів іноземних 
інвесторів становила 3,9 відсотка усіх капіталовкладень, частка 
коштів населення на будівництво житла – 11,6 відсотка. Інші 
джерела фінансування становлять 2,0 відсотка [6].

На жаль в такій оптимістичній картині фінансових інвес-
тицій в галузі народного господарства, дуже сумно виглядають 
інвестиції в інноваційну діяльність. Сучасні умови фінансу-
вання інноваційної діяльності в Україні характеризуються, з 
одної сторони, значною інтенсифікацією традиційних процесів 
розробки нової техніки і технологій, збільшеним рівнем кон-
куренції з зарубіжними аналогами пропонованої продукції, а з 
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іншої сторони – значно меншими можливостями фінансування 
дослідницьких робіт як зі сторони держави, так і зі сторони 
комерційних замовників. Однак, є і позитивні фактори – якщо в 
минулі роки багато розробок не впроваджувались, «залишались 
на папері», то тепер навряд чи знайдеться замовник і викона-
вець – державний, комерційний чи внутрішній, який дозволив 
би собі розкіш необґрунтованої, не прогнозованої чи неприбут-
кової в майбутньому розробки. Значна частка розробок здійсню-
ється з внутрішніх резервів промислового виробника або самої 
фірми-розробника. Тому економічні показники сучасних дослід-
но-конструкторських робіт, в основному, є визначальними для 
долі як самих нових розробок, так і для науково-конструктор-
ських колективів, що ці роботи виконують. Отже, раціональне 
і ефективне використання ресурсів, виділених на науково-до-
слідну чи конструкторську роботу – вимога часу. 

Значна роль у цьому економічному процесі відведена вну-
трішньому аудиту, який сьогодні реально існує не тільки у 
такій традиційній для себе сфері, як банківська система, але 
й у середовищі підприємств НДКР. Ця роль зумовлена ще й 
революційною реорганізацією в методах управління підпри-
ємствами і організаціями та необхідністю прийняття швидких 
і оптимальних управлінських рішень на основі об'єктивної і 
достовірної оцінки результатів господарської діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням 
проблем аудиту та інвестиційної діяльності присвячено нау-
кові роботи багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, серед 
них: А.А. Анісімов, А.І. Зимін, В.П. Савчук, Т.В., Б.І. Валуєв, 
М.І. Бондар, Г.Г. Кірейцев, С.М. Бичкова, В.П. Суйц, В. Беренс, 
Д. Нортон, У. Шарп, Д. Клеланнд, Петрик О.А., Шкіренко В.В 
та ін.

Виділення не вирішених раніше частини загальної про-
блеми. Але можна з певністю констатувати, що в такій інфор-
маційно насиченій і складній системі, як сфера НДКР, сьогодні 
як ніде, актуально постає проблема дієвого внутрішнього 
аудиту. Причому, внутрішній аудит повинен бути пристосо-
ваний до специфіки розробок і відслідковувати часто нефор-
мальні процеси творчої виробничої діяльності науково-техніч-
ного підприємства.

Мета статті є аналіз інвестиційної ситуації та дослідження 
засобів та прийомів аудиту, специфіки застосування контрольно- 
аналітично заходів в НДКР для досягнення найбільших показни-
ків системної ефективності кінцевого продукту, функцій, струк-
тури та процесу інвестиційно-інноваційній діяльності.

Виклад основного матеріалу. У вказаному сенсі внутріш-
ній аудит є тією ланкою, яка охоплює весь процес управління 
зворотнім зв’язком і забезпечує достовірною оперативною 
інформацією. Зазначена функція описує середовище контр-
олю – один із п’яти основних компонентів внутрішнього 
аудиту. До таких компонентів також відносять: оцінку прита-
манних ризиків; контроль за забезпеченням належного рівня 
впевненості; облікову систему, як джерело інформації і засіб 
управлінського зв’язку; моніторинг, як засіб оцінки процедур і 
методів внутрішнього контролю.

Отже, в процесі виконання внутрішнього аудиту реалізу-
ється частина управлінських функцій керівництва організації, 
зокрема: контроль, координація, аналіз, інформаційне забез-
печення, попередження та уникнення ризиків інвестиційної 
діяльності тощо [1, с. 391]. Основною метою внутрішнього 
інвестиційного аудиту є виявлення недоліків та подальше удо-
сконалення організації та управління інвестиційною діяль-
ністю, пошук і мобілізація резервів росту інвестиційного 

потоку, забезпечення високого рівня безпеки бізнесу загалом. 
Разом з тим, внутрішній інвестиційний аудит має на меті оці-
нити законність та ефективність потенційно можливих фактів 
інвестиційної діяльності, фінансових потоків у попередніх, 
поточних та прогнозованих часових діапазонах з метою фор-
мування адекватної обліково-аналітичної інформаційної бази 
[5, с. 41]. Організація сучасного обліку на підприємствах вима-
гає створення систем фінансового і управлінського обліків, що 
базуються на достовірних даних, підтверджених зовнішнім і 
внутрішнім аудитом. В науково-технічних і дослідних органі-
заціях внутрішній контроль і аудит визначаються специфікою 
діяльності цих організацій та підприємств. Внутрішні аудитори 
повинні проводити аналіз фінансово-господарської діяльності 
та планів НДКО на предмет відповідності фактичних резуль-
татів поставленим цілям і завданням, для визначення ефек-
тивності виконання НДКР. Не завжди внутрішнім контролем і 
аудитом може займатися окремий відділ – як через обмеженість 
числа співробітників, так і в силу значної специфічності вироб-
ничих процесів при виконанні НДКР. Тому найбільш дієвим для 
НДКО є внутрішній контроль, що здійснюється систематично 
як керівництвом підприємства, так і відповідальними виконав-
цями окремих тематик, фахівцями планово-економічної служб 
та матеріально-технічного забезпечення. Такий контроль, 
в першу чергу, повинен бути направлений на: дотримання 
встановлених процедур і повноважень при прийнятті управ-
лінських рішень, пов’язаних з інтересами підприємства, його 
власників і замовників; виконання вимог законодавства, норма-
тивних актів; прийняття вчасних і ефективних мір з усунення 
виявлених недоліків в діяльності підприємства. А внутрішній 
аудит повинен дати належну оцінку як системі фінансового та 
управлінського обліку так і системі внутрішнього контролю. 
Для цього у внутрішньому аудиті можуть, зокрема, застосову-
ють процедури отримання доказів: перевірка і спостереження, 
запит і підтвердження, підрахунок і аналітичний прогноз. 

На думку авторів, розробка методик і рекомендацій щодо 
проведення внутрішнього аудиту з точки зору системи управ-
ління організаціями сфери НДКР повинна враховувати такі 
положення:

– як будь-яка складна система, організація сфери НДКР, 
повинна мати незалежні внутрішні зворотні зв’язки, що від-
слідковують ефективність функціонування системи;

– система управління, повинна дотримуватись ринкових 
механізмів, які дають можливість оперативно реагувати на 
зміни, як «зовнішніх» зв’язків між підприємствами і органі-
заціями, так і «внутрішніх» відносин, які на жаль змінюються 
повільно;

– рівень конкуренції наукової і технічної продукції зріс 
настільки, що без солідного економічного підґрунтя стало вза-
галі неможливо створювати інформацію і вироби, що претен-
дують на ринковий успіх;

– економічні методи планування, бухгалтерського обліку, 
управлінського контролю, функціонально-вартісного аналізу багато 
в чому потребують сучасного підходу у відповідності новим міжна-
родним стандартам обліку і аудиту та потребам ринку.

Основні задачі внутрішнього аудиту НДКР, які обумовлю-
ються специфікою НДКО на нашу думку є:

1) перевірка і оцінювання економічної ефективності під-
приємства як за фінансовими так і за іншими показниками – 
для інформування і надання впевненості управлінському пер-
соналу щодо потенціалу підприємства по поточним роботам і 
на перспективу;



158

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

2) огляд систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контр-
олю (якщо така служба є на підприємстві), перевірка цих систем, 
моніторинг їх діяльності, надання рекомендацій по вдоскона-
ленню – для оптимального управління операційною діяльністю;

3) виявлення і мінімізація виробничих ризиків, притаман-
них етапам виконання НДКР – для економії ресурсів і перероз-
поділу фінансування;

4) перевірка фінансової і, в цілому, господарської інфор-
мації, шляхом застосування відповідних процедур контролю – 
для оцінки продуктивності понесених витрат у відповідності 
до отриманого результату;

5) перевірка дотримання законодавчої бази, нормативних 
актів, політики і директив управлінського персоналу – для 
забезпечення узгодженості процедур управління чинному зако-
нодавству і стратегії підприємства в цілому.

Для якісної та ефективної організації науково-дослідної 
роботи ми пропонуємо певну послідовність, що передбачає 
групування різного виду наукової продукції що може бути як 
кінцевою так и проміжною в рамках одної наукової розробки. 
Даний підхід дає можливість конкретизувати методи та при-
йоми внутрішнього аудиту для оцінки результативності нау-
кової діяльності та ефективного контролю витрат і визначення 
справедливої собівартості наукової продукції. Діяльність під-
приємств науково-дослідної сфери можна розподілити на 9 
етапів по кожному з яких можна очікувати вихід наукоємної 
продукції. За умов потреби ринку або результатів дослідження 
кожен з етапів може бути кінцевим і остаточним, або проміж-
ним і основою для подальших досліджень. Відповідно засоби 
та методи внутрішнього контролю повинні бути достатніми 
для оперативного реагування на запит замовників чи потреб 
ринку. В залежності від етапу науково-дослідної розробки, 
виду очікуваної продукції на конкретному періоді ми пропону-
ємо класифікувати визначені вище задачі внутрішнього аудиту: 

1 етап – Маркетингові дослідження. На цьому етапі розроб-
ник пропонує замовнику аналітичний висновок, звіт про аналіз 
інформації, тощо. Основними задачами аудиту повинні бути 
оцінка та мінімізація властивих ризиків, аналіз потенціалу та 
ресурсів наукового підприємства.

2 етап – Визначення замовників, передбачає результати 
апробації наукових рішень, техніко-економічний аналіз ана-
логів, аналіз об’єму ринку, тобто оцінку науково-технічного 
потенціалу замовника для впроваджень. Крім оцінки прита-
манних ризиків та ресурсів до задач внутрішнього аудиту дода-
ється моніторинг нормативно-правової бази стосовно майбут-
ніх намірів замовника.

3 етап – Розробка технічного завдання дає можливість 
замовнику отримати технічні пропозиції, результати маке-
тування і моделювання, технічне завдання , тощо. До оцінки 
економічної ефективності, задачею аудиту також є перевірка 
фінансової та господарської інформації, шляхом застосування 
відповідних процедур контролю – для оцінки продуктивності 
понесених витрат у відповідності до отриманого результату. 

4 етап – Наукові дослідження як фундаментальний етап 
передбачає такий вид наукової продукції: ескізний проект 
(документація), експериментальний взірець, програма і мето-
дика експериментальних випробувань, результати випробу-
вання експериментального взірця (протоколи, акти). Акту-
альними завданнями внутрішнього аудиту є огляд систем 
бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю (якщо така 
служба є на підприємстві), перевірка цих систем, моніторинг 
їх діяльності, надання рекомендацій по вдосконаленню, вияв-

лення і мінімізація виробничих ризиків, притаманних етапам 
виконання НДКР, перевірка фінансової і, в цілому, господар-
ської інформації.

5 етап – Технічний проект як кінцевий етап дослідження 
передбачає наступні види наукової продукції – технічна доку-
ментація, дослідний взірець, робочий проект, протоколи випро-
бувань, акти. Всі завдання зазначені на попередніх етапах зали-
шаються актуальними, крім того необхідно оцінити ризики 
втрат щодо актуальності зазначеної продукції.

6 етап – Робочий проект це етап, що передбачає можливість 
відокремлення розробника від виробника на основі такого виду 
продукції як документація робочого проекту, технологічна 
документація, конструкторська документація, експлуатаційна 
документація, програми та методики випробувань. Завдання 
аудиту повинні бути визначені конкретно і зорієнтовані на 
оцінку собівартості продукції та відповідність ціни реалізації 
наукової продукції. 

7 етап – Виготовлення робочих взірців це робочі взірці, 
протоколи та акти приймально-здавальних випробувань (на 
базі замовника), акти передачі замовнику, акти впровадження 
виготовленої продукції, навчання персоналу замовника, акти 
дослідної експлуатації. Коло задач аудиту націлено на оцінку 
властивих ризиків та ризику контролю, організації належного 
документообігу , фінансового обліку і контролю витрат, оцінка 
ефективності та рентабельності продукції, виявленню потен-
ційних ресурсів та оптимізації науково-виробничого процесу.

8 етап – Гарантійне обслуговування і сервіс відповідно 
передбачає – ремонт, супроводження продукції, сервіс. Завдан-
ням внутрішнього аудиту для даного етапу є оцінка економії 
ресурсів і можливість перерозподілу фінансування та оцінка 
продуктивності понесених витрат у відповідності до отрима-
ного результату. 

9 етап – Маркетинг і продаж виробів фактично для наукового 
підприємства це наукові статті, рекламні заходи, участь у нау-
кових конференціях, виставках, тощо. Завданням внутрішнього 
аудиту є визначення та класифікація притаманних ризиків, ана-
ліз потенційних ресурсів підприємства, дослідження норматив-
но-правової бази і захист власних інтересів підприємства. 

Методи способи та прийому внутрішнього аудиту, як і для 
незалежного аудиту залишаються не змінними, вони описані в 
Міжнародних стандартах аудиту та адаптовані до нашого сере-
довища в практиках аудиторів. Зазначені методики перевірки 
опосередковані не залежно від виду діяльності підприємства, 
але існують певні специфіки що розглядаються, в тому числі і 
нашою публікацією.

Науково-дослідна діяльність суттєво залежить від фінансо-
вих ресурсів і вважається найбільш привабливим інвестицій-
ним об’єктом, тому що за умов гарантії мінімальної дохідності, 
за фактом, очікувані прибутки можуть бути набагато більшими. 
Проблеми інвестиційного фінансування, зокрема в інноваційну 
діяльність, залишаються актуальними для нашої країни, хоча 
не безнадійними.

У рейтингу інвестиційної привабливості країн світу 
International Business Compass за 2015 рік, опублікованому ком-
панією BDO, Україна за рік піднялася на 20 позицій.

Україна в рейтингу розташовується на 89 місці і входить 
до переліку країн, що показали найкраще зростання за рік, 
нарівні з Білоруссю і Латвією. У 2014 році наша країна займала 
109 місце.

Зазначені індекси формуються компанією BDO спільно з 
Гамбургським інститутом світової економіки, і характеризують 
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економічну і фінансову привабливість різних країн світу на 
підставі трьох основних показників: економічних, політичних і 
соціокультурних умов.

У рейтингу легкості ведення бізнесу, що його укладає Сві-
товий банк, Україна посіла 83 місце і покращила свої позиції на 
4 пункти порівняно з минулим роком.

У доповіді Doing Business 2016 відзначається, що ключо-
вою реформою, яка сприяла підвищенню рейтингу України, є 
спрощення реєстрації бізнесу. Так, у сфері реєстрації підпри-
ємств Україна посіла 30-те місце та покращила свої позиції на 
40 пунктів порівняно з минулим роком. В Україні скорочено 
час на реєстрацію підприємства платником податків та скасо-
вано збір за державну реєстрацію бізнесу [7].

Але на жаль, ситуація в науково-дослідній сфері залиша-
ється в край важкою. На фоні складного економічного стано-
вища, не стабільної соціально-політичної сфери та занадто 
закорумпованності суспільства, конкурентна спроможність 
науково-дослідних підприємств не можлива без підтримки 
інвестиційного капіталу, законодавчої захищеності та держав-
ної підтримки. Відсутність належних умов призводить до нега-
тивних наслідків: талановита молодь, намагається отримати 
освіту за межами країни, реалізувати свій науковий потенціал 
в країні без належного фінансування практично не можливо, 
пошук ресурсів перешкоджає ефективному проведенню про-
цесу досліджень, а джерела фінансування частіше за все пере-
розподіляються таким чином, що на дослідження залишається, 
в кращому випадку третина від інвестованих ресурсів. Моніто-
ринг науково потенційних трудових ресурсів виявів негативну 
ситуацію зі спадкоємністю поколінь. Українська наука має 
таку картину: творчі колективи утворюються за певною науко-
вою ідеєю і майже в такому складі працюють до пенсії, тобто 
механізм наукової школи, в класичному розумінні, виявися 
неефективним, а впровадження нестандартних ефективних 
методик залучення талановитої молоді, за існуючих умов функ-
ціонування наукової сфери, виявилось неможливим. За таких 
обставин науково-дослідна сфера втрачає свою привабливість 
для інвестицій та інновацій. Останнім часом, події на сході кра-
їни, підтвердили необхідність фінансування науково-технічної 
галузі, особливо в її областях, пов’язаних з обороноздатністю 
країни. Результати інвестування в цю сферу не заставили себе 
довго очікувати – з’явились нові високотехнологічні конкурен-
тоздатні вітчизняні розробки продукції військового призна-
чення. Це, зокрема, свідчить про надзвичайну ефективність 
галузі за умов самосвідомості, небайдужого ставлення, прозо-
рості інвестування та ефективності використання ресурсів.

Для подальшого покращення інвестиційного клімату Укра-
їни актуальним на сьогодні є питання удосконалення правової 
та організаційної бази для підвищення дієздатності механізмів 
забезпечення сприятливого інвестиційного клімату, самосві-
домість суспільства й формування основ збереження та підви-
щення конкурентоспроможності вітчизняної економіки. 

Отже, Україна залишається привабливою для інвестицій, 
водночас вона не знаходиться осторонь світових процесів, є 
достатньо інтегрованою у світове господарство і порушення 
макростабільності на зовнішніх ринках має свій відголос в 
Україні.

Висновки і пропозиції. Отже, інвестиційна ситуація в 
Україні знаходиться у вкрай важкому але не безнадійному 
стані. Результати міжнародних та статистичних досліджень 
свідчать про поступові зміни на краще. Інвестиції в будь-яку 
галузь народного господарства будуть ефективними при повній 
прозорості їх споживання, яку повинен забезпечити якісний 
контроль, аналіз і аудит. Інвестиції в інновації, в науково-до-
слідну галузь, мають свою специфіку і потребують більше 
організації внутрішнього аудиту, як засобу поточного контр-
олю. Внутрішній аудит при виконанні НДКР набуває особливої 
ролі, доповнюючи систему управлінського обліку і внутріш-
нього контролю. По перше, внутрішній аудит не має обмежень, 
притаманних зовнішньому аудиту (час, обсяг, специфіка) . По 
друге, він надає керівництву обґрунтовану впевненість щодо 
економічності та продуктивності діяльності підприємства. По 
третє, оцінюючи системну ефективність НДКО за етапами, 
маємо можливість приймати рішення щодо напрямку і пріори-
тетних завдань розвитку. 

Таким чином, інструментом внутрішнього аудиту НДКР 
є сукупність методів, які забезпечують ефективну діяльність 
НДКО, дають системну оцінку економічності та ефективності 
господарських операцій, продуктивності та результативності в 
досягненні цілей. 

Особливістю внутрішнього аудиту при виконанні НДКР є 
те, що він вимагає застосування процедур, які повинні відобра-
жати специфіку кожного етапу виконання роботи, а це дає мож-
ливість також застосувати запропонований авторами етапний 
підхід.

Для подальшого покращення інвестиційного клімату Укра-
їни актуальним на сьогодні є питання удосконалення правової 
та організаційної бази для підвищення дієздатності механізмів 
забезпечення сприятливого інвестиційного клімату й форму-
вання основи збереження та підвищення конкурентоспромож-
ності вітчизняної економіки.
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Крупельницкая И.Г., Сегеда С.А. Проблемы 
организации контроля и аудита инвестиционных 
ресурсов

Аннотация. Исследованы основные проблемы ин-
вестиционных ресурсов, современное состояние ин-
вестиционного рынка в Украине, условия и сложности 
инвестиций, проведено исследование инвестиционной 
привлекательности Украины и определены основные 
факторы влияния. Исследовано актуальность внутрен-
него контроля и аудита при инвестиции в научно-исс-
ледовательскую деятельность. Определены основные 
задачи внутреннего аудита на основе распределения 
научно-исследовательской деятельности на этапы по 
видам научной продукции. Классифицированы по каж-
дому этапу вид продукции и задачи аудита, для ефек-
тивного контроля использования инвестиций.

Ключевые слова: среда контроля, присущие риски, 
аудит инвестиционных ресурсов, внутренний аудит, на-
учная продукция, инвестиции в инновации.

Krupelnytska I.H., Sehedа S.A. Problems of control 
and audit of investment resources

Summary. The basic problem of investment resources, 
current state of the investment market in Ukraine, condi-
tions and complexity of investments, study of investment 
attractiveness of Ukraine are studied and the main influ-
ence factors are determined. Investigated the relevance 
of internal control and audit in investment in R & D. The 
main tasks of the internal audit based on the distribution of 
research activities in stages on the basis of possibility of 
forming some kind of scientific production are determined. 
A certain type of scientific production is classified by every 
stage of the study.

Keywords: control environment, inherent risks, audit 
of investment resources, internal audit, research products, 
investment in innovation.
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МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ  
В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Анотація. Досліджено аспекти методики аналізу де-
біторської заборгованості підприємства. Розглянуто різ-
ні думки науковців-фахівців щодо методики здійснення 
аналізу дебіторської заборгованості. Узагальнено систе-
му показників для «якісного» аналізу дебіторської забор-
гованості підприємства. Обґрунтовано шляхи вирішення 
проблем щодо повернення боргів підприємству.

Ключові слова: дебіторська заборгованість, методи-
ка, комплексний аналіз, фінансова стійкість, конкуренто-
спроможність, кредитування, коефіцієнти, показники.

Постановка проблеми. Стратегічне значення для 
суб’єкта господарювання у будь-якій галузі має організація 
обліку і аналізу розрахунків з дебіторами. Результати цього 
процесу вливають на фінансову стійкість, конкурентоспро-
можність та прибутковість господарської діяльності. Ана-
лізуючи фінансовий стан підприємства доцільно вивчати 
динаміку, склад, структуру, а також причини, строки існу-
вання і давності створення дебіторської заборгованості. При 
проведенні такого аналізу доцільно враховувати специфіку 
підприємств, організацій, фірм, сезонність їх роботи, зв’язки 
з покупцями та постачальниками, конкретну виробничу 
ситуацію на підприємстві, тощо.

Одним із найбільш складних і дискусійних питань є мето-
дика проведення економічного аналізу дебіторської заборго-
ваності в підприємствах. Це пов’язано з проблемою неплате-
жів. Для вирішення цього питання – недоотримання коштів по 
дебіторській заборгованості, необхідно проводити різноманітні 
заходи, а саме: юридичні, економічні, психологічні, фізичні. 
Вміле управління дебіторською заборгованістю є невід’ємною 
умовою ефективного господарювання підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемні 
питання обліку і аналізу дебіторської заборгованості у своїх 
працях висвітлюють вітчизняні науковці за багатьма напря-
мами, зокрема:

• аспекти сутності поняття «дебіторської заборговано-
сті» у своїх працях розглядають М.Д. Білик, Є.В. Дубровська;

• проблемам управління дебіторською заборгованістю в 
сучасних умовах господарювання приділяють увагу фахівці-е-
кономісти О.М. Кияшко, О.Г. Лищенко, Т. Мамонт, М.М. Наш-
керська, В.П. Савчук;

• щодо методики здійснення економічного аналізу дебі-
торської заборгованості висвітлювали свої думки Є.П. Гна-
тенко, Т.С. Єдинак, П.Я. Попович, Г.В. Савицька;

• питання обліку і аналізу розрахунків, зобов’язань та 
заборгованості розглядали у своїх працях як вітчизняні так і 
зарубіжні вчені, зокрема: Ф.Ф. Бутинець, О.М. Головащенко, 
М.Ю. Медведєв, М.С. Пушкар, Ю.Д. Чацкіс, В.О. Шевчук, 
Д. Стоун, Дж. Ван.Хорн, Боді Зві, Мертон, К. Роберт та інші. 

Незважаючи на значну кількість праць щодо обліку і ана-
лізу дебіторської заборгованості в підприємствах проблемні 

питання у цій сфері залишаються актуальними і потребують 
подальших досліджень.

Мета статті. Дослідження методики аналізу дебіторської 
заборгованості та процесу управління нею на підприємстві з 
метою забезпечення ефективного господарювання. 

Виклад основного матеріалу. Невід’ємною складовою 
фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання 
є дебіторська заборгованість. Для функціонування підприєм-
ства досить важливого значення має управління дебіторською 
заборгованістю та аналіз її стану. Дебіторська заборгованість 
виникає внаслідок розрахунків підприємства з покупцями, 
постачальниками, фінорганами, замовниками, працівниками. 
Значна її частка в загальній структурі оборотних активів зни-
жує фінансову стійкість, ліквідність підприємства та підвищує 
ризик фінансових збитків. На думку науковця Ф.Ф. Бутинця, 
наявність великих обсягів дебіторської заборгованості спричи-
няє низьку платоспроможність підприємства [1, с. 351]. Недо-
отримання коштів по дебіторській заборгованості є однією із 
проблем управління нею. Адже через таке управління можна 
впливати на обсяг прибутку підприємства і на ризики, що 
пов’язані з ним.

У процесі прийняття управлінських рішень виявлена ціла 
низка невирішених питань щодо аналізу дебіторської забор-
гованості. Це свідчить про те, що методика аналізу потребує 
подальшого розвитку та вдосконалення. В умовах інфляції для 
покупців дебіторська заборгованість є джерелом кредитування 
їх діяльності на дуже вигідній основі, тому, що виступає як 
безвідсотковий кредит. Внаслідок цього необхідно застосову-
вати ефективні управлінські дії спрямовані на регулювання її 
величини. Методика проведення аналізу деяких фахівців-нау-
ковців подано у таблиці 1.

Наукове товариство висловлює різні думки щодо прове-
дення аналізу дебіторської заборгованості у процесі прийняття 
управлінських рішень. Недоліки які нами зазначені свідчать 
про відсутність єдиного підходу щодо методики аналізу дебі-
торської заборгованості та потребує подальшого розвитку і 
вдосконалення.

Величина дебіторської заборгованості та динаміка визна-
чають характер управлінських рішень у виробничо-господар-
ській діяльності. Дебіторська заборгованість відноситься до 
високоліквідних активів. Недостатнє оцінювання фактичного 
стану розрахунків з дебіторами може негативно вплинути на 
реальну оцінку платоспроможності та кредитоспроможності 
підприємства.

Для ефективного управління діяльності суб’єкта госпо-
дарювання не тільки потрібно здійснювати кількісний аналіз 
показників оцінки поточного стану та стратегічно важливих 
перспектив управління активами підприємства. Доцільно 
застосовувати якісний аналіз. Основне його завдання – це 
виявлення видів продукції за якими виникає найбільша дебі-
торська заборгованість за товари, роботи, послуги найбільш 
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Таблиця 1
Трактування методики аналізу дебіторської заборгованості різними науковцями

Автор Методика проведення аналізу  
дебіторської заборгованості Виявлені недоліки

Є.П. Гнатенко [2]
Аналіз динаміки, структури за термінами і видами 
виникнення для виявлення прострочених та безнадійних 
боргів, порівняльний аналіз з кредиторською 
заборгованістю.

Проблема вивчення причин виникнення кожного 
виду дебіторської заборгованості, виходячи із 
конкретної ситуації на підприємстві.

Т.С. Єдинак [3]
Аналіз структури та динаміки дебіторської заборгованості, 
класифікація видів заборгованості для її ефективного 
управління, визначення суми резерву сумнівних боргів.

Проблема диверсифікації покупців продукції, 
суворого планування заборгованості, постійного 
її моніторингу та застосування сучасних форм її 
рефінансування

М.М.М. Нашкерська

Аналіз дебіторської заборгованості за термінами давності. 
Аналіз фактичних термінів, впродовж яких здійснюється 
повернення заборгованості шляхом визначення середнього 
терміну отримання платежів, середнього рівня інвестування 
фінансових ресурсів у дебіторську заборгованість.

Не знайдено шляхи збалансування кредитної 
політики підприємства та інкасації дебіторської 
заборгованості.

П.Я. Попович [5]
Аналіз стану дебіторської заборгованості: динаміка, 
величина, склад і рух. Розглядається сумнівна і безнадійна 
заборгованість. Аналіз кредиторської заборгованості.

Проблема розробки узгодження кредитної 
політики підприємства стосовно управління 
дебіторською та кредиторською заборгованістю.

Г.В. Савицька [6]
Аналіз причин зміни дебіторської заборгованості. Оцінка 
її якості та ліквідності. Швидкість інкасації дебіторської 
заборгованості. Збитки від невчасного її погашення.

Відсутній аналіз кредиторської заборгованості, 
та розробка узгодження кредитної політики 
суб’єкта господарювання відносно управління 
заборгованістю.

Таблиця 2
Система показників для проведення якісного аналізу дебіторської заборгованості на підприємстві

Показники Одиниця виміру Формула розрахунку Умовні позначення Економічний зміст

Коефіцієнт оборотності 
дебіторської 

заборгованості (Кодз)

кількість оборотів, 
швидкість обороту, 

(рази)
Кодз = ЧДр/Дз

ЧДр – чистий дохід від 
реалізації продукції;
Дз – дебіторська 
заборгованість (середня 
за аналізований період).

Наведений показник визначає 
ефективність кредитного 
контролю. Він показує, 
скільки разів впродовж 
періоду, що аналізується, 
обсяги надходжень від 
реалізації можуть вмістити 
в собі середній залишок 
дебіторів. Показує 
розширення, або зниження 
комерційного кредиту 
наданого підприємства.

Тривалість періоду 
погашення дебіторської 
заборгованості (Тпдз)

кількість днів Тпдз =Т/ Кодз

Т – звітній період у днях 
(360,90,30);
Кодз – коефіцієнт 
оборотності дебіторської 
заборгованості.

Таким чином розраховується, 
скільки в середньому днів 
потрібно підприємству 
для отримання оплати за 
виконанні роботи (надані 
послуги). Чим триваліший 
період погашення, тим 
вищий ризик неповернення 
дебіторської заборгованості.

Питома вага дебіторської 
заборгованості в 

загальному обсязі 
оборотних активів 

(ПВдз)

у відсотках (ПВдз) = Дз/ОА *100%

Дз – дебіторська 
заборгованість (середня 
за аналізований період);
ОА – оборотні активи 
(середні за аналізований 
період).

Показує питому вагу 
діяльності дебіторської 
заборгованості в загальному 
обсязі оборотних активів. 
Чим вищий цей показник, 
тим менш мобільна структура 
майна підприємства.

Питома вага сумнівної 
заборгованості в 

складі дебіторської 
заборгованості (ПВсдз) 

 у відсотках (ПВсдз) = Сз/Дз *100%

Сз – сумнівна 
заборгованість;
Дз – дебіторська 
заборгованість (середня 
за аналізований період).

Цей показник характеризує 
«якість» дебіторської 
заборгованості підприємства. 
Тенденція його зростання 
свідчить про зниження 
ліквідності.
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важливих клієнтів (споживачів, посередників, постачальни-
ків) підприємства, основних видів продукції, за якими най-
частіше виникає дебіторська заборгованість. 

Отже, аналіз стану дебіторської заборгованості в системі 
управління підприємством потребує зовнішній і внутріш-
ній аналіз, виявлення ризиків і загроз щодо неповернення, 
визначення середньої величини дебіторської заборгованості, 
її частку у загальній сумі оборотних активів підприємства, 
оцінку дебіторської заборгованості за строками погашення 
тощо.

Систему показників для оцінки стану та якості дебіторської 
заборгованості наведено у таблиці 2. 

Аналіз розрахунків на основі цих коефіцієнтів покаже стан 
дебіторської заборгованості суб’єкта господарювання за дослі-
джуваний період, а також дасть можливість визначити основні 
завдання політики управління дебіторською заборгованістю. 
Однією із проблем управління дебіторською заборгованістю 
підприємства є недоотримання коштів по дебіторській заборго-
ваності. Професор О.А. Сарапіна у своїй праці пропонує шляхи 
вирішення цієї проблеми (рис. 1) [7, с. 886].

Діяльність суб’єктів господарювання потребує сучасних 
підходів щодо платіжно-розрахункових взаємозв’язків між 
підприємствами, правильне здійснення обліку та проведення 
ефективного аналізу дебіторської заборгованості для при-

Коефіцієнт 
співвідношення 
дебіторської та 
кредиторської 

заборгованості (Кдкз)

коефіцієнт Кдкз = Дз/Кз

Дз – дебіторська 
заборгованість;
Кз –кредиторська 
заборгованість (середня 
за аналізований період).

Характеризує здатність 
розраховуватися з 
кредиторами за рахунок 
дебіторської заборгованості

Коефіцієнт оборотності 
кредиторської 

заборгованості (Кокз)

кількість оборотів, 
швидкість обороту, 

(рази)
Кокз=ЧДр/Кз

ЧДр – чистий дохід від 
реалізації продукції;
Кз –кредиторська 
заборгованість (середня 
за аналізований період).

Показує кількість оборотів 
кредиторської заборгованості 
за аналізований період, або 
у скільки разів виручка 
перевищує середню 
кредиторську заборгованість 
підприємства. Тенденція його 
зростання показує позитивні 
зміни.

Тривалість обороту 
кредиторської 

заборгованості (Тпкз)
кількість днів Тпдз =Т/ Кокз

Т – звітній період у днях 
(360, 90, 30);
Кокз – коефіцієнт 
оборотності 
кредиторської 
заборгованості.

Таким чином, розраховується 
середній період в днях 
використання кредиторської 
заборгованості в обороті 
підприємства. Напрямок 
позитивних змін цього 
коефіцієнта спостерігається 
при його зменшені

.

Закінчення таблиці 2

 

Шляхи вирішення проблем по недоотриманню коштів  
по дебіторській заборгованості 

Проведення моніторингу 
стану дебіторської 

заборгованості шляхом 
залучення до нього 

оперативної облікової 
інформації 

Підвищення рівня достовірності 
інформації про стан роботи з дебіторами, 

що знижує ризик непогашення 

Розрахунок економічного 
ефекту від застосування 

факторингу для 
рефінансування дебіторської 

заборгованості 

Зменшення ризику втрати 
платоспроможності та мінімізації 

податкових наслідків 

Розрахунок планового 
показника допустимого 
залишку дебіторської 

заборгованості за продукцію, 
що реалізується з 

відстрочкою платежу 

Достовірна оцінка найбільш 
оптимальних термінів надання 
відстрочки платежу дебіторам з 

урахуванням обсягів реалізації готової 
продукції та тривалості її обороту 

Рис. 1. Шляхи вирішення проблем по недоотриманню коштів  
по дебіторській заборгованості [7]
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йняття управлінських рішень. Сьогодні, в умовах фінансо-
во-економічної кризи, щоб не втратити свої кошти необхідно 
проводити постійний моніторинг заборгованості, своєчасно 
висувати претензії щодо боргів та запобігати безнадійним бор-
гам на підприємстві. 

Зростання дебіторської заборгованості не завжди оціню-
ється негативно, а зниження позитивно. Необхідно розрізняти 
нормальну і прострочену заборгованість. Наявність простроче-
ної створює фінансові труднощі, тому, що підприємство буде 
відчувати нестачу фінансових ресурсів для придбання вироб-
ничих запасів, виплат заробітної плати. Крім того, заморо-
жування коштів у дебіторській заборгованості призводить до 
уповільнення оборотності капіталу. Прострочена дебіторська 
заборгованість означає також зростання ризику непогашення 
боргів і зменшення прибутку. Тому кожен суб’єкт господарю-
вання зацікавлений у скороченні термінів погашення належних 
йому платежів.

Важливе значення має давність утворення дебіторської 
заборгованості, необхідно встановити, чи немає в її складі 
сум не реальних для стягнення, або таких, за якими минають 
строки позовної давності. Якщо такі виявлені, то необхідно 
терміново вжити заходів для їх стягнення ( оформлення вексе-
лів, звернення в господарський суд, тощо). 

На величину дебіторської заборгованості підприємства 
впливає стан договірної та розрахункової дисципліни. Недо-
тримання договірної та розрахункової дисципліни, несвоєчасне 
пред’явлення претензій за борги, які виникають, призводять 
до значного зростання невиправданої дебіторської заборго-
ваності, створення фінансових труднощів, нестачі ресурсів. 
Тому доцільно провести аналіз дебіторської заборгованості за 
строками утворення, тому, що тривалі неплатежі відволікають 

засоби з господарського обороту. Аналітик, який займається 
управлінням дебіторською заборгованістю, повинен зосередити 
увагу на найдавніших боргах і приділити більше уваги великим 
сумам заборгованості. Важливим є здійснення заходів щодо 
прискорення погашення дебіторської заборгованості, зокрема: 
ознайомлення з фінансовим станом замовників, покупців та 
вивчення можливостей покращення їх платоспроможності на 
перспективу; своєчасне оформлення розрахункових докумен-
тів; застосування попередньої оплати; застосування вексельної 
форми оплати; вдосконалення фінансово-розрахункових опера-
цій підприємства.

Аналіз дебіторської заборгованості підприємства дає мож-
ливість оцінити можливу величину доходів, які можна отримати 
у вигляді штрафів, пені, неустойок від дебіторів, які простро-
чили оплату. Для управління дебіторською заборгованістю є 
розробка заходів щодо скорочення або стягнення простроченої 
чи сумнівної дебіторської заборгованості. При цьому можуть 
використовуватися різноманітні методи управління дебітор-
ською заборгованістю, які можна класифікувати на такі групи:

• юридичні – претензійна робота, подача позову до суду;
• економічні – фінансові санкції (штраф пеня неустойка), 

передача в заставу майна і майнових прав, призупинення поста-
чання продукції;

• психологічні – нагадування по телефону, факсу, вико-
ристання ЗМІ чи поширення інформації серед суміжних поста-
чальників, що загрожує боржнику втратою іміджу;

• фізичні – арешт майна боржника, вироблений органами 
державної виконавчої служби [4, с. 24-29].

Важливе значення в управлінні дебіторською заборгова-
ністю мають планування, організація, та контроль роботи з 
дебіторами. Правильно проведений облік та аналіз зменшує 

величину дебіторської заборгованості в під-
приємствах. 

Сьогодні практичний досвід управління 
підприємствами показує, що доцільно здійс-
нювати як кількісний так і якісний аналіз 
показників щодо оцінки поточного стану 
дебіторської заборгованості. Це забезпечує 
ефективність відповідних процесів господа-
рювання. Тому, ми, рекомендуємо проводити 
комплексний аналіз дебіторської заборгова-
ності в підприємствах. Комплексний аналіз 
охоплює п’ять етапів аналізу, функціонально 
пов’язаних між собою (рис. 2). 

На першому етапі визначається об’єкт, 
мета та завдання аналізу. У нашому випадку 
об’єкт дослідження – це дебіторська забор-
гованість за товари, роботи, послуги. Мета 
аналізу – визначення повноти, своєчасності 
та правильності здійснення підприємством 
операцій з дебіторами, якість дебіторської 
заборгованості по узагальнюючих і частко-
вих показниках, виявлення факторів, а також 
встановлення причин їх зміни. Основними 
завданнями аналізу будуть:

• визначення причин появи дебіторської 
заборгованості;

• оцінка динаміки дебіторської заборгова-
ності в цілому та по її видах;

• аналіз якісного стану дебіторської 
заборгованості;

Рис. 2. Етапи комплексного аналізу  
дебіторської заборгованості в підприємствах

 

Етап 1 
Визначення об’єкта аналізу, мети та основних завдань аналізу  

дебіторської заборгованості на підприємстві 

Етап 2 
Збирання та опрацювання джерел інформації  

для аналізу дебіторської заборгованості 

Етап 3 
Аналіз дебіторської заборгованості на підприємстві:  

а) аналіз динаміки, складу і структури; 
б) аналіз якісного стану дебіторської заборгованості; 
в) аналіз простроченої та безнадійної дебіторської заборгованості. 

Етап 4 
Оцінка результатів аналізу дебіторської заборгованості та формулювання 

аналітичних висновків 

Етап 5 
Прийняття управлінських рішень, які будуть сприяти підвищенню 

ефективності господарської діяльності підприємства і зниженню ризику 
неповернення боргів 
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• аналіз простроченої та безнадійної дебіторської забор-
гованості;

• вивчення покупців щодо їх важливості та надійності;
• прийняття управлінських рішень щодо поліпшення 

стану дебіторської заборгованості. 
На другому етапі аналізу дебіторської заборгованості під-

приємства збирають і опрацьовують джерела інформації. Необ-
хідна інформація для аналізу така: форма № 1 «Баланс» (Звіт 
про фінансовий стан); форма № 2 «Звіт про фінансові резуль-
тати (Звіт про сукупний дохід); форма № 5 «Примітки до річ-
ної фінансової звітності»; аналітична інформація відділу про-
дажів. Для здійснення аналізу дебіторської заборгованості та 
прийнятті управлінських рішень важливе значення має повнота 
і об’єктивність інформації.

Третій етап комплексного аналізу дебіторської заборгова-
ності найбільш об’ємний і трудомісткий. Оскільки тут про-
водиться горизонтальний і вертикальний аналіз, порівняння, 
побудова аналітичних таблиць, аналіз динаміки, складу і струк-
тури дебіторської заборгованості. Використовуючи систему 
коефіцієнтів що подано у таблиці 2 доцільно провести якісний 
аналіз дебіторської заборгованості. Рекомендується проаналі-
зувати прострочену та безнадійну дебіторську заборгованість 
підприємства. Визначити групи товарів, які становлять най-
більшу питому вагу в структурі дебіторської заборгованості. 
Виявити види продукції за якими виникає найбільша дебітор-
ська заборгованість за товари, роботи, послуги. Завдяки цьому 
є можливість визначити найбільш вигідних клієнтів підпри-
ємства. Це можуть бути основні постачальники, посередники, 
споживачі.

На четвертому етапі аналізу дебіторської заборгованості 
результати досліджень необхідно узагальнити та систематизу-
вати. Сформувати відповідні висновки щодо стану дебіторської 
заборгованості на підприємстві. А також накреслити заходи 
щодо прискорення погашення дебіторської заборгованості.

На завершальному етапі слід прийняти управлінські 
рішення, які будуть сприяти підвищенню ефективності госпо-
дарської діяльності підприємства і зниження ризику неповер-
нення боргів.

На нашу думку, такий комплексний аналіз дебіторської 
заборгованості в системі управління підприємством є опти-
мальним. Він дасть змогу оцінити реальний стан дебіторської 
заборгованості підприємства. Виявити «вузькі місця» щодо 
управління дебіторською заборгованістю. А також розробити 
заходи щодо скорочення або стягнення простроченої чи сумнів-
ної дебіторської заборгованості.

Висновки та пропозиції. Отже, аналізуючи дебіторську 
і кредиторську заборгованість, необхідно вивчити причини 
виникнення кожного виду заборгованості, враховуючи специ-
фіку підприємств, сезонність їх роботи, зв’язки з покупцями та 
постачальниками, конкретну виробничу ситуацію на підприєм-
стві, тощо. 

Аналіз стану дебіторської заборгованості в системі управ-
ління підприємством потребує зовнішній і внутрішній аналіз, 
кількісний і якісний, визначення середньої величини дебі-

торської заборгованості, її частки у загальній сумі оборотних 
активів підприємства, оцінки дебіторської заборгованості за 
строками погашення, виявлення ризиків і загроз щодо неповер-
нення. Правильна організація і методика аналізу дебіторської 
заборгованості підприємства дозволить приймати ефективні 
управлінські рішення щодо повернення боргів, дозволить спро-
гнозувати надходження коштів.
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Кручак Л.В. Методика анализа дебиторской 
задолженности в системе управления предприятием

Аннотация. Исследованы аспекты методики ана-
лиза дебиторской задолженности предприятия. Рас-
смотрены различные мнения ученых-специалистов по 
методике проведения анализа дебиторской задолженно-
сти. Предложено систему показателей для «качествен-
ного» анализа дебиторской задолженности предпри-
ятия. Обоснованы пути решения проблем по возврату 
долгов предприятию.

Ключевые слова: дебиторская задолженность, ме-
тодика, комплексный анализ, финансовая устойчивость, 
конкурентоспособность, кредитование, коэффициенты, 
показат
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОРГАНІЗАЦІЇ  
БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ В УКРАЇНІ

Анотація. Стаття присвячена теоретичним та прак-
тичним основам організації безготівкових розрахунків 
в Україні. Розглянуто проблеми розвитку та обґрун-
товано умови ефективного функціонування системи 
безготівкових розрахунків. У результаті проведених 
досліджень виявлено основні вимоги щодо ефективної 
організації і розвитку безготівкових розрахунків, що є 
передумовою для стабільного розвитку економіки та 
фінансової системи держави. Обґрунтовано ефектив-
ний механізм здійснення безготівкових розрахунків між 
господарюючими суб’єктам та встановлено шляхи по-
кращення їх організації.

Ключові слова: безготівкові розрахунки, готівка, 
платіжна картка, банк, платіжна система.

Постановка проблеми. Сьогодні у всьому світі розвиток 
економіки характеризується поступовим звуженням сфери 
використання готівки та паперових платіжних документів, 
переходом до нових платіжних інструментів і сучасних тех-
нологій платежів [7]. Від стану безготівкових розрахунків, 
своєчасного і повного надходження від платників коштів зале-
жать стан грошового обігу, ціноутворення, кредитні відно-
сини, фінансовий стан підприємств і, як підсумок, соціальний 
стан населення [5]. Використання безготівкових розрахунків 
призводить до економії витрат на їх здійснення, прискорення 
здійснення розрахункових операцій та руху грошових коштів. 
Крім того, при безготівкових розрахунках грошова маса аку-
мулюється в банках, і створюються умови для контролю за їх 
цільовим використанням [12].

Актуальність організації безготівкових розрахунків пов’я-
зана з тим, що сьогодні окреслилася гостра потреба у вивченні 
і запровадження усіма учасниками ринкових відносин меха-
нізмів функціонування нових форм безготівкових розрахунків. 
Безготівкові розрахунки стають як ніколи актуальними за умов 
сучасної ринкової економіки, оскільки помітно збільшилась 
ефективність банківської діяльності і знизились видатки за 
банківськими операціями.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивчен-
ням проблем здійснення та розвитку безготівкових розра-
хунків, перспективам їх організації присвячено багато праць 
вітчизняних та зарубіжних науковців, такі як: М.М. Агар-
кової, Л.А. Бехтер [2], Л.К. Воронової, А.Г. Загороднього, 

А.А. Козубенко [2], Н.А. Куфакової, О.В. Костюніка і 
В.В. Побережної [6], М.П. Кучерявенко, О.І. Мельничук [7], 
А.М. Мороза, О.П. Орлюка, А.І. Савлука, І.О. Чкан [13] та ін.

Суть безготівкових розрахунків, як зазначає А.Г. Загород-
ній, полягає в тому, що платежі здійснюються шляхом спи-
сання коштів із банківського рахунку платника на банківський 
рахунок одержувача. Бехтер Л.А. вважає, що безготівкові 
розрахунки – це складова грошової системи, яка є формою 
організації безготівкового обігу [2]. Савлук А.І. наголошує на 
тому, що безготівкові розрахунки – це рух грошей по рахунках 
у банках, коли вони не виходять за межі банківської системи. 
Це створює можливість контролювати безготівковий оборот, а 
отже й впливати на відносини економічних суб’єктів банками 
та органами державного управління [4]. 

Однак, переважна більшість наукових робіт вітчизняних 
учених зорієнтована на дослідженні загальних тенденцій роз-
витку безготівкових розрахунків між господарюючими суб’єк-
тами. Разом із цим, розвиток безготівкових операцій в контек-
сті сучасних тенденцій потребує подальшого дослідження.

 Виділення не вирішених раніше частин загальної про-
блеми. Сьогодні безготівкові розрахунки належать до найваж-
ливіших характеристик рівня розвитку економіки держави, які 
значною мірою впливають на ефективність економічного роз-
витку країни. Саме тому, оптимальна організація безготівкових 
розрахунків є одним із першочергових завдань діяльності цен-
тральних банків.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є 
висвітлення основних проблем та перспектив організації безго-
тівкових розрахунків у банках України.

Для досягнення поставленої мети вирішуються такі завдання: 
дослідити сучасний стан грошового обороту України в безготів-
ковій формі; виявити основні проблеми розвитку та організації 
безготівкових розрахунків; обґрунтувати необхідність та пер-
спективність використання безготівкових розрахунків.

Виклад основного матеріалу. У наш час розвиток еконо-
мічних відносин є дуже активним, й завдяки цьому йде стрімке 
зростання нових банківських технологій у сфері безготівко-
вих розрахунків. Детальне поняття безготівкових розрахунків 
наведене в Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в 
національній валюті [1] відповідно до якої «безготівкові розра-
хунки – це перерахування певної суми коштів з рахунків плат-
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ників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування 
банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, 
внесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів 
коштів». Розрахунки проводяться банком на підставі розра-
хункових документів на паперових носіях чи в електронному 
вигляді. Видами розрахункових документів при здійсненні 
безготівкових операцій є: меморіальний ордер; платіжне дору-
чення; платіжна вимога-доручення; платіжна вимога; розра-
хунковий чек; акредитив; інкасове доручення.

За однотипними операціями банки можуть складати зведені 
меморіальні ордери відповідно до вимог, визначених норматив-
но-правовим актом Національного банку з організації операцій-
ної діяльності в банках України, і внутрішніх процедур банку.

Використання векселів та спеціальних платіжних засобів, 
зокрема платіжних карток (у тому числі корпоративних платіж-
них карток), регулюється законодавством України, у тому числі 
нормативно-правовими актами Національного банку. Клієнти 
банків для здійснення розрахунків самостійно обирають пла-
тіжні інструменти (за винятком меморіального ордера) і зазна-
чають їх під час укладення договорів [1].

В економічній літературі та практиці наводяться переваги 
безготівкових розрахунків у порівнянні із готівковою фор-
мою. Такі переваги обумовлені в значній мірі тією роллю, яку 

виконують безготівкові розрахунки в господарській діяльності 
(табл. 1) [2].

Безготівкові розрахунки мають ряд переваг над готівко-
вими:

– по-перше, зменшуються затрати праці і відсотки, пов’я-
зані з використанням готівкових грошей (карбування, друку-
вання, перевезення, зберігання, сортування);

– по-друге, сприяють безперервному кругообігу коштів. 
Між готівково-грошовим та безготівковим оборотом існує 
тісна взаємозалежність: гроші постійно переходять із однієї 
сфери в іншу, змінюючи форму готівкових грошових знаків 
на депозит у банку, та навпаки. Тому безготівковий платіж-
ний оборот невід’ємний від обігу готівкових грошей і створює 
разом з ними єдиний грошовий оборот країни;

– по-третє, максимально пришвидшується оплата при-
дбаних товарів чи послуг і погашення боргів, що в сукупності 
по країні поліпшує ділові стосунки між усіма суб’єктами госпо-
дарювання.

Основна задача безготівкових розрахунків полягає в проти-
дії розвитку тіньового сектору економіки та покращенні еконо-
мічного стану суб’єктів господарювання [2].

Безготівкові форми розрахунків мають ряд значних про-
блем, які потребують вирішення. Це, насамперед, недоско-

Таблиця 1
Переваги та недоліки безготівкових розрахунків

Вид безготівкового 
документа Перевага Недолік

Платіжне доручення
Має універсальний характер. Використовується в розрахунках 
за різноманітними платежами. Найбільш проста і швидка 
схема документообігу.

Для платника: у разі попередньої оплати 
товарних операцій немає повної гарантії, 
що продукція, послуги, роботи будуть 
поставлені своєчасно і належної якості. Для 
одержувача коштів: затримання оформлення 
платникам платіжного доручення через 
відсутність коштів на поточному рахунку.

Платіжна 
вимога-доручення

Має універсальний характер. Використовується в розрахунках 
за різноманітними платежами. Підвищує відповідальність 
суб’єктів розрахункових відносин за організацію розрахунків. 

Швидкість оплати нижча у зв’язку з тим, 
що доручення на списання коштів надає 
платник. Можливість затримання платником 
згоди на оплату через відсутність коштів на 
поточному рахунку. Відсутність гарантій 
у одержувача отримати суму визначену у 
платіжній вимозі.

Акредитив

Найбільш безпечна та надійна форма розрахунків, гарантія 
того, що кошти на поточний рахунок зараховуються тільки 
після поставки товару за вказаною в договорі адресою; 
продавець матиме змогу використати кошти тільки після 
відвантаження продукції; для оформлення договору не є 
необхідним підпис гаранта.

Для покупця: на певний час гроші 
вилучаються з обігу.
Для продавця: кошти неможливо 
використати до моменту поставки товару.

Розрахунковий чек

Для постачальника: відносна швидкість розрахунків; високий 
ступінь гарантованості; висока швидкість одержання коштів 
на рахунок чекодержателя і відповідно прискорення обігу 
капіталу та зменшення дебіторської заборгованості. Для 
покупця: високий ступінь гарантованості одержання товару 
в зв’язку з тим, що чек виписуються та передається в момент 
одержання товару. 

Обмеження розрахунків чеками, якщо суми 
платежів є значними; легкість підробки.

Платіжна вимога
Дозволяє перевірити виконання постачальником умов 
договору в частині номенклатури та якості продукції і заявити 
мотивовану вимогу від оплати.

Трудомісткість, відмови від акцепту.

Інкасове доручення Перехід права власності на товар до покупця здійснюється у 
момент одержання документів на нього.

Ризик не викупу товарних документів після 
того, як товар уже відправлений імпортеру; 
тривалий термін.

Джерело: [2[
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нала нормативно-правова база, недостатній рівень розвитку 
інфраструктури, висока собівартість операцій тощо. Так як 
безготівковий обіг досить вигідно застосовувати в державних 
цілях, то такі його недоліки необхідно усунути якнайшвидше. 
Адже саме використання готівки у багатьох галузях економіки 
є сприяючим фактором подальшого поширення тінізації еко-
номіки, що є негативним проявом взагалі. Крім того, НБУ має 
подбати про те, щоб використання безготівкових форм розра-
хунків було фінансово вигідним для населення та установ, які 
займаються продажем товарів та наданням послуг.

Отже, на даному етапі Україна потребує значних структур-
них зрушень у напрямі вдосконалення системи безготівкових 
розрахунків, що надасть змогу державі контролювати систему 
грошових потоків і виводити грошові кошти з тіні. Отже, 
основними шляхами вдосконалення організації безготівкового 
грошового обороту є:

На рівні держави:
1) вдосконалення нормативно-правової бази щодо регла-

менту системи безготівкових розрахунків, що часто неможливо 
через відсутність політичної волі;

2) забезпечення обов’язкового взаємозв’язку безготівко-
вого та реального товарного обороту;

3) створення дієвої системи контролю за здійсненням безго-
тівкових операцій і оформленням розрахункових документів;

4) організація в Україні Єдиної національної системи 
банківських карток з урахуванням досвіду платіжної системи 
Європейських країн. Нова система повинна сприяти збіль-
шенню обсягів безготівкових розрахунків в Україні, акумулю-
ванню фінансових ресурсів на території України;

5) здійснення постійного пошуку нових механізмів орга-
нізації безготівкових розрахунків, які б дозволяли на економіч-
ній основі подолати кризові явища і процеси у грошовій сфері.

На рівні банківських установ:
1) заохочувати клієнтів до використання безготівкових 

розрахунків, тому що на даний час населення вважає за краще 
тримати заощадження поза банківських установ, використову-
вати готівкові розрахунки. Необхідно взяти за основу стандарти 
європейських країн і створити відповідні правові механізми, 
які підвищать рівень безготівкових розрахунків, забезпечивши 
належний рівень їх надійності в Україні.

2) гарантувати безпеку при здійсненні безготівкових опе-
рацій.

3) контролювати готівковий ліміт при підписанні тих чи 
інших угод про купівлю-продажі.

Реалізація вищезазначених заходів призведе до вдоскона-
лювання системи безготівкових розрахунків, збільшить попит, 
забезпечить залучення готівки в банківські установи, що 
надасть змоги легалізувати та вивести з обороту значні суми 
коштів. Щодо суб’єктів підприємництва, то ці кроки забезпе-
чать контроль за всіма господарськими операціями контраген-
тів і зведуть до мінімуму можливості приховування доходів від 
фіскальних органів. Щодо населення, то зберігання грошових 
заощаджень у банку і проведення безготівкових розрахунків 
нададуть змогу грошовим коштам працювати саме на еконо-
міку країни, а перерахування заробітної плати на банківські 
рахунки усуне таку проблему, як «зарплата в конвертах» [11].

Ефективний механізм здійснення безготівкових розрахун-
ків зображено на рис. 1.

 Система безготівкових розрахунків 

Мета і завдання прове-
дення безготівкових 

розрахунків 

Організація 
безготівкових 
розрахунків 

Принципи безготівкових розрахунків 

Мотивація господарсь-
ких суб’єктів щодо 

проведення розрахунків 

Способи безготівкових розрахунків 

Форми безготівкових розрахунків 

Розрахункові документи 

Платіжні 
вимоги-

доручення 
Платіжні 

доручення Чеки Акредитиви Векселі Платіжні 
вимоги 

Контроль за станом безготівкових  
Рис. 1. Ефективний механізм здійснення безготівкових розрахунків



169

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

Згідно даним Національного банку України найбільш зна-
чущою, продуктивною і надійною для економіки України була 
система електронних платежів НБУ (СЕП), яка вже 20 років 
поспіль успішно виконує покладені на неї функції загально-
державної системи міжбанківських розрахунків. Система елек-
тронних платежів забезпечила 97% міжбанківських переказів у 
національній валюті в межах України. Учасники СЕП здійснили 
298 774 тис. початкових платежів на суму 17 750 млрд. грн., що 
за обсягом операцій більше на 24% показника минулого року. 
У середньому за день оброблялося 1 195 тис. початкових плате-
жів на суму 71 млрд. грн. [10].

Національний банк України створив усі умови для задово-
лення потреб учасників СЕП у переказі коштів та забезпечив 
високий рівень безпеки та надійності проведення міжбанків-
ських переказів у національній валюті через цю систему.

Станом на 01.01.2016 р. 120 банків надали послуги 69,8 млн. 
клієнтам – юридичним та фізичним особам (резидентів і нере-
зидентів). Загальна кількість відкритих банками рахунків клі-
єнтів на цю дату – 112,2 млн., у тому числі поточних – 95,6 млн. 
та вкладних (депозитних) – 16,6 млн. рахунків.

Основними інвесторами економіки України залишаються 
фізичні особи – із 112 млн. рахунків, відкритих банками Укра-
їни станом на 1 січня 2016 р., 108 млн. належать фізичним 
особам. На одного громадянина України припадає 2 відкритих 
рахунки [10].

Незважаючи на складну економічну ситуацію в Україні 
(припинення функціонування банків на тимчасово окупованій 
території Автономної Республіки Крим і в м. Севастополі та 
в зоні проведення антитерористичної операції в Луганській та 
Донецькій областях) кількість банківських клієнтів – суб’єктів 
господарювання залишається на рівні 2 млн. [10].

Активно продовжують розвиватися безготівкові розрахунки 
з використанням платіжних карток. Так порівняно з 2014 р., у 
2015 р. обсяг операцій, здійснених із використанням платіжних 
карток, емітованих українськими банками, зріс на 21,0% і стано-
вив 1233 млрд. грн. Кількість операцій з використанням платіж-
них карток, емітованих українськими банками, збільшилася на 
24,9% – до 1 965 млн. операцій [10].

Найбільшу кількість емітованих платіжних карток станом 
на 1 січня 2016 року мають банки, наведені в таблиці 2.

Таблиця 2
Банки, що мають найбільшу кількість  

емітованих платіжних карток

Назва банку Платіжні картки, млн. шт.
В обігу Активні

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 29,6 16,3
АТ «ОЩАДБАНК 8,9 4,4
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 4,3 2,1
АТ «УКРСИББАНК 2,1 1,1
ПАТ «ПУМБ» 2,0 0,7
ПАТ «УКРСОЦБАНК» 1,4 0,8
Інші 11,0 5,4

Позитивна динаміка збільшення безготівкових розрахунків 
з використанням платіжних карток, як за сумою, так і кількі-
стю свідчить про те, що такий платіжний інструмент набуває 
все більшого поширення серед громадян саме як інструмент 
для розрахунків, а не отримання готівкових коштів. Власники 
платіжних карток, емітованих українськими банками, біль-

шість операцій здійснювали у власній мережі банку-емітента 
(70,6%), у мережі інших банків-резидентів – 27,5% операцій, 
за межами України здійснювалося тільки 1,9% операцій [10]. 
Більшість операцій з використанням платіжних карток здій-
снюють в Україні. Серед операцій переважають безготівкові 
операції (рис. 2. [10]), що свідчить про позитивну тенденцію 
до поступового зменшення тіньового обігу та сприяє прозоро-
сті оподаткування і зростанню ВВП. Інтернет-платежі досягли 
позначки 52,7% від загальної суми безготівкових операцій з 
використанням платіжних карток і становили 203 млрд. грн.
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Рис. 2. Частка безготівкових платежів  
та готівкових операції у загальному обсязі операцій  

з використанням платіжних карток

Протягом 2015 р. на території України здійснювали діяль-
ність 47 систем переказу коштів. Усього за допомогою систем 
переказу коштів, створених як резидентами, так і нерезиден-
тами, переказано: у межах України – 75,5 млрд. грн.; в Укра-
їну – 2,5 млрд. дол. США (в еквіваленті); за межі України – 
0,4 млрд. дол. США (в еквіваленті) (рис. 3).
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Рис. 3. Сума переказів, здійснених через систему  
переказу коштів (в еквіваленті)

Україна залишається країною-реципієнтом транскордон-
них переказів. Упродовж 2015 р. сума коштів, отриманих в 
Україні з використанням міжнародних систем переказу коштів, 
створених нерезидентами, майже у шість разів перевищує суму 
коштів, відправлених за її межі.

У 2015 р. НБУ видав 11 ліцензій небанківським фінансо-
вим установам на переказ коштів у національній валюті без від-
криття рахунків та зареєстрував 7 операторів послуг платіжної 
інфраструктури [10].

За даними НБУ у I півріччі 2016 р. користувачі оплатили 
електронними грошима товари, роботи та послуги на загальну 
суму 1.8 млрд. грн. Це в 1,6 рази більше, ніж за аналогіч-
ний період 2015 р., за підсумками якого цей показник склав 
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1,1 млрд. грн. Загальна кількість випущених електронних гро-
шей у І півріччі цього року збільшилась порівняно з І півріччям 
2015 р. – з 21.6 млн. грн. до 39 млн. грн. [8].

Для попередження негативних ситуацій у фінансовій сфері, а 
також з метою протидії відмиванню доходів, отриманих незакон-
ним шляхом, зменшення витрат на підтримання обсягів готівки в 
обігу, підвищення банківської ліквідності, покращення контролю 
за податковими надходженнями, зниження ризиків розбійних 
нападів у регуляторній практиці розвинених зарубіжних країн та 
економік, що розвиваються, останнім часом активно набувають 
поширення заходи зі встановлення обмежень на готівкові розра-
хунки в межах країни, у тому числі і для фізичних осіб.

З цього приводу з 1 вересня 2013 р. для удосконалення 
організації готівкового обігу, набрали чинності норми, запро-
ваджені постановою правління Національного банку України 
від 06.06.2013 р. № 210 «Про встановлення граничної суми 
розрахунків готівкою». Згідно з постановою гранична сума 
розрахунків готівкою: підприємств (підприємців) між собою 
протягом одного дня в розмірі 10 000 гривень; фізичної особи 
з підприємством (підприємцем) протягом одного дня за товари 
(роботи, послуги) у розмірі 150 000 гривень; фізичних осіб між 
собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотарі-
альному посвідченню, у розмірі 150 000 гривень [9]. При цьому 
переказ може бути ініційований за допомогою, наприклад, пла-
тіжної картки. Такі розрахунки також можна здійснювати шля-
хом внесення готівки для подальшого зарахування коштів на 
поточні рахунки юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців – 
отримувачів коштів.

Запровадження обмежень на розрахунки готівкових опера-
цій має поліпшити ліквідність банківської системи, підвищить 
частку безготівкових розрахунків, оскільки покупці повинні 
будуть використовувати свої карткові рахунки або здійснювати 
розрахунки з поточних рахунків. 

Разом з тим, заходи обмеження готівкового обігу у розвине-
них країнах застосовуються в умовах наявних широких можливо-
стей забезпечення безготівкових торгово-платіжних розрахунків 

за допомогою спеціальних платіжних засобів, тобто здебільшого 
доповнюють їх. Світовий досвід також свідчить на користь безго-
тівкових розрахунків: у більшості європейських країн діє анало-
гічне обмеження від 1 до 15 тисяч євро (табл. 2) [3].

Таким чином, вирішення проблеми великих обсягів готів-
кових розрахунків, які в сучасних умовах перешкоджають 
економічному розвитку країни, та підвищення ефективності 
монетарної політики регулятора вимагає розвитку безготівко-
вих роздрібних платежів та спеціальних платіжних засобів для 
населення [12].

Висновки та пропозиції. На даний час в Україні спостеріга-
ється стрімкий розвиток безготівкових платежів, хоча їх частка 
у структурі грошового обороту залишається невеликою, не див-
лячись на динамічний розвиток емісії платіжних карток. Інтен-
сивно розвиваються переважно карткові зарплатні проекти. 

Разом із цим, практика переходу на систему безготівкових роз-
рахунків є пріоритетною і дозволяє підвищити ефективність всієї 
фінансової системи країни. В контексті цього, виконання пропо-
зицій та рекомендацій, представлених вище, дозволяє збільшити 
кількість грошових коштів, залучених під внутрішньобанківський 
оборот, знизить частку готівки в грошовій масі, а також стимулює 
поширення нових електронних технологій в грошовий оборот.

В умовах ринкової економіки облік та організація безготів-
кових розрахунків є важливими функціями ефективного управ-
ління банківською установою взагалі. Нові форми та напрями 
безготівкових розрахунків продовжують стрімко розвиватися. 
У майбутньому це, безумовно, потребує подальшого дослі-
дження та вивчення.
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Таблиця 2
Обмеження готівкових розрахунків у країнах світу

Назва країни Гранична сума 
розрахунків

Рік введення 
обмеження

Франція 1 тис. євро З 01.09.2015, 2005 – 
3 тис. євро

Португалія 1 тис. євро 2012

Словаччина
5 тис. євро для юридичних 

осіб, 
15 тис. євро для фізичних 

осіб
2013

Чехія 14 тис. євро 2004

Бельгія 3 тис. євро
2014, 2012 – 

5 тис. євро, раніше – 
15 тис. євро

Іспанія 2,5 тис. євро 2012

Італія 1 тис. євро 2012, раніше – 
2,5 тис. євро

Болгарія
15 тис. болг. левів; 10 тис. 

болг. левів при купівлі 
нерухомості

2011

Греція 1,5 тис. євро 2012, раніше – 
3 тис. євро
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Лебедик Г.В., Максютенко Н.А., Яценко В.В.  
Состояние и перспективы организации безналич-
ных расчетов в Украине

Аннотация. Статья посвящена теоретическим и 
практическим основам организации безналичных рас-
четов в Украине. Рассмотрены проблемы развития и 
обоснованы условия эффективного функционирования 
системы безналичных расчетов. В результате прове-
денных исследований выявлены основные требования 
к эффективной организации и развитию безналичных 
расчетов, что является предпосылкой для стабильного 
развития экономики и финансовой системы государ-
ства. Обоснованно эффективный механизм осуществ-
ления безналичных расчетов между хозяйствующими 
субъектам и выявлены пути улучшения их организации.

Ключевые слова: безналичные расчеты, наличные, 
платежная карточка, банк, платежная система.

Lebedyk H.V., Maksiutenko N.A., Yatsenko V.V. 
State and prospects of organization of cashless pay-
ments in Ukraine

Summary. This article is devoted to the theoretical and 
practical fundamentals of cashless payments in Ukraine. 
The problems of development are considered and conditions 
of effective functioning of cashless payments are substanti-
ated. As a result of the research revealed key requirements 
for the effective organization and development of cashless 
payments, which is a prerequisite for sustainable develop-
ment of the economy and financial system. Proved an effec-
tive mechanism of non-cash payments between economic 
entities and found ways to improve their organization.

Keywords: non-cash payments, cash, debit card, bank, 
payment system.
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Львівський національний університет імені Івана Франка

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ 
НАФТОПРОДУКТІВ У ОБЛІКУ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Анотація. Виокремлено основні компоненти пер-

вісної вартості нафтопродуктів, як основи для форму-
вання їх собівартості. Досліджено залежність первісної 
вартості нафтопродуктів від валютного курсу гривні у 
випадку імпорту товарів. З’ясовано умови виникнення 
монетарних статей під час придбання імпортних това-
рів і вплив курсових різниць, за такими статтями, на со-
бівартість придбаного товару. Відображено особливості 
формування собівартості нафтопродуктів за змінними 
витратами та загальної собівартості для ціноутворення.

Ключові слова: валютний курс, курсова різниця, 
монетарні статті, нафтопродукти, немонетарні статті, 
первісна вартість, роздрібна торгівля, собівартість.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Дослідження 
процесу формування собівартості нафтопродуктів (далі НП) 
набуває дедалі більшої актуальності в умовах здійснення тор-
гівельної діяльності. Актуальність питання зумовлена тим, що 
собівартість НП безпосередньо впливає на фінансовий резуль-
тат діяльності підприємства у фінансовому обліку та на рен-
табельність НП в управлінському. З’ясування особливостей 
формування собівартості НП є визначальною передумовою для 
отримання аналітичної інформації про собівартість НП, еконо-
мії витрат операційної діяльності та отримання конкурентних 
переваг на ринку НП України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості 
обліку витрат операційної діяльності у роздрібній торгівлі 
НП такі науковці, як П. Й. Атамас, Н. Канарьова, О. В. Мур-
салімова, І. Чернова. І. А. Веременко, Л. Ю. Гальчинський, 
А. В. Свиденко здійснювали аналіз моделей і методів прогнозу-
вання цін на ринку НП. Торгівлю нафтою і НП у системі еконо-
мічної безпеки держави досліджували О. В. Лапан, В. П. Оліфі-
ров, А. М. Остапко. Морозов Г. В. вивчав правове регулювання 
ринку роздрібної торгівлі НП в Україні. Проте широке коло 
питань ще недостатньо висвітлене, зокрема проблематика фор-
мування собівартості НП у роздрібній торгівлі. 

Формування мети статті. Мета нашого дослідження поля-
гає у з’ясуванні особливостей формування собівартості НП, що 
дасть змогу запропонувати основні напрями економії витрат 
операційної діяльності. 

Реалізувати мету дозволить вирішення таких завдань:
– виокремити основні компоненти первісної вартості НП;
– дослідити залежність первісної вартості НП від курсу 

гривні щодо іноземної валюти у випадку імпорту товарів;
– оцінити, за яких умов виникають монетарні статті під час 

придбання імпортних товарів і чи впливає відображення курсових 
різниць за такими статтями на собівартість придбаного товару;

– з’ясувати особливості формування собівартості НП за 
змінними витратами та загальної собівартості для ціноутво-
рення;

– запропонувати основні напрями економії витрат опера-
ційної діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Величина 
витрат операційної діяльності підприємств роздрібної торгівлі 
НП значною мірою залежить від величини собівартості НП, 
тому для пошуку напрямів економії витрат доцільно звернути 
увагу саме на процес формування собівартості НП, зокрема на 
основні компоненти первісної вартості НП, фактори впливу на 
ці компоненти з метою оцінки ступеня можливості управління 
ними, етапи формування собівартості НП.

Всі витрати, що включаються первісну вартість НП, аку-
мулюються за дебетом рахунку 281 «Товари на складі».

Відвантаження НП від нафтобаз до торгових точок відобра-
жається на рахунках бухгалтерського обліку таким чином:

Дт рахунку 282 «Товари в торгівлі» Кт рахунку 281 «Товари 
на складі».

У момент продажу собівартість реалізованих НП відобра-
жається:

Дт рахунку 902 «Собівартість реалізованих товарів» Кт 
рахунку 282 «Товари в торгівлі».

Отже, витрати, які включаються у первісну вартість НП, 
формують собівартість їх реалізації у момент здійснення про-
дажу.

Основними компонентами первісної вартості НП є:
1) Ціна постачальника.
2) Акцизний податок на НП (ставка акцизного податку 

на НП, окрім авіаційних бензинів, становить 171,50 євро за 
1000 літрів, приведених до температури 15° С [1]).

3) Акцизний податок на роздрібний продаж НП (ставка 
акцизного податку з роздрібного продажу становить 0,042 євро 
за кожний літр реалізованого пального [1]).

4) Транспортні витрати (залізнодорожний тариф, фрахт 
(плата за перевезення морським транспортом), вартість ван-
тажних перевезень НП до нафтобаз і автозаправних станцій). 

У зв’язку з тим, що Україна не володіє великими запасами 
нафти та діючі вітчизняні нафтопереробні заводи є нерента-
бельними, український ринок нафтопродуктів є імпортозалеж-
ним. У 2015 р. співвідношення імпорту й власного виробництва 
становило 30 і 70% для бензину й 10 і 90% – для дизпалива. 
В імпорті нафтопродуктів лідером є Білорусь. Криза в Росії 
змусила білоруських постачальників зосередитися винятково 
на Україні та балтійських портах. У 2015 р. продовжили зміц-
нюватися позиції компанії «БНК-Україна», яка дедалі інтен-
сивніше концентрує у своїх руках розподіл білоруських ресур-
сів. Раніше множинні імпортери постачали нафтопродукти за 
схемою прямих контрактів. Характерною рисою 2015-го року 
стало суттєве збільшення імпорту дизельного палива за допо-
могою морського транспорту. Поставки морем зросли за рік на 
70%, до 635 тис. тонн. Найбільшим постачальником морським 
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транспортом (понад 70% поставок) став швейцарський трейдер 
«Proton Energy», що співпрацює з ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ», опера-
тором однойменної мережі АЗС. Ще одним іноземним поста-
чальником нафтопродуктів є «Орлен», що експортує в Україну 
нафтопродукти з польського й литовського нафтопереробних 
заводів [2].

Залежність від імпорту негативно позначається на дина-
міці роздрібних цін палива в Україні, які стали більш чутливо 
реагувати на нестабільність валютного ринку. Значні коли-
вання валютного курсу зумовлюють зростання цін, різкі зміни 
кон’юнктури роздрібного ринку НП.

У результаті значного зростання цін на НП торгові мережі з 
метою збереження обсягів реалізації змінюють цінові стратегії, 
що призводить до ускладнення моделювання прогнозу роздріб-
них цін.

І. А. Веременко, Л. Ю. Гальчинським запропоновано під-
хід до виявлення та узагальнення факторів, що впливають на 
процес ціноутворення на ринку НП України, який базується на 
виокремленні основних факторів, що впливають на роздрібні 
ціни на ринку НП, та виявленні коінтеграційної залежності між 
цими факторами [3].

Коінтеграційне рівняння для ринку НП України у загаль-
ному вигляді можна записати так:

A1=α0+α1∙Brent1+α2∙Ex1+εt,                     (1) [3]
де A − середня ціна на бензин марки «А95» в Україні;
Brent − котирування цін на нафту марки «Brent» на євро-

пейському ринку;
Ex − курс НБУ (грн/дол. США);
εt − вектор нерегулярних компонент.
Звернемо увагу, що виділені фактори впливу на роздрібні 

ціни на ринку НП одночасно є факторами впливу на первісну 
вартість та собівартість НП. 

Припустимо, що ціна постачальника 1 євро за літр палива. 
З метою дослідження впливу валютного курсу вважаємо, 

що ціна іноземного постачальника є сталою величиною, хоча 
насправді вона перебуває у прямо пропорційній залежності 
від котирування цін на нафту марки «Brent» на європейському 
ринку.

Позначимо: x – валютний курс, грн за 1 євро;
y – первісна вартість 1 л. палива, грн. 
Отримаємо лінійну функцію: y = x + 0,1715 × x + 0,042 × x.
Тоді, y = 1,2135x.
Графік даної функції зображено на рис. 1, який показує 

зміну первісної вартості 1 л. палива в грн в результаті зміни 
валютного курсу з 8 до 30 грн за 1 євро. 
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Рис. 1. Графік функціональної залежності первісної 
вартості палива від валютного курсу гривні щодо євро

Джерело: розроблено автором

Кутовий коефіцієнт 1,2135 показує на скільки одиниць 
зміниться первісна вартість 1 л палива у національній валюті, 
якщо валютний курс зміниться на одну одиницю.

Якщо у функціональній залежності врахувати ще й тран-
спортні витрати у національній валюті (послуги автомобіль-
ного, залізнодорожнього транспорту чи інших видів тран-
спорту, логістичні послуги), то функція набуде такого вигляду:

y = 1, 2135x + a, 
де a – транспортні витрати
Зауважимо, що у такому випадку, нахил прямої не зміню-

ється, функція лише паралельно піднімається за віссю ординат 
на абсолютну величину транспортних витрат.

Зміни собівартості товару у національній валюті, зумов-
лені коливаннями валютного курсу, впливають і на кінцеву 
ціну НП на роздрібному ринку. Якщо порівняти графіки 
динаміки середнього офіційного курсу НБУ гривні щодо 
євро та динаміки середньої роздрібної ціни бензину А-95 
в Україні у 2016 році, то вони розміщені приблизно пара-
лельно один до одного, тобто демонструють аналогічні тен-
денції зміни (рис. 2).

Проте, простежити у кожному місяці 2016 року одночасне 
зростання чи падіння середнього валютного курсу і середньої 
роздрібної ціни на НП не вдасться, оскільки реакція продав-
ців на зміну валютного курсу не завжди відображається у ціні 
того ж періоду, а здебільшого вже у наступному. Окрім цього, 
на роздрібну ціну реалізації впливає не тільки валютний курс, 
а й інші фактори.

Таким чином, стабільність ситуації на валютному ринку 
України має суттєве значення у процесі формування собіварто-
сті та роздрібної ціни продажу НП.
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Рис. 2. Динаміка середнього офіційного курсу НБУ  
щодо євро та середньої роздрібної ціни бензину А-95  

в Україні у 01–10 періодах 2016 року
Джерело: розроблено автором на основі [4; 5]

З огляду на часті та непередбачувані валютні коливання, 
підприємства роздрібної торгівлі НП, які здійснюють розра-
хунки з контрагентами-нерезидентами в іноземній валюті, 
відображають наслідки таких коливань, тобто курсові різниці, 
у системі рахунків бухгалтерського обліку.

Згідно М(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів» (далі 
М(С)БО 21), «курсова різниця – це різниця, яка є наслідком 
переведення визначеної кількості одиниць однієї валюти в іншу 
валюту за різними валютними курсами» [6]. 
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Відомо, що статті балансу щодо операцій в іноземній валюті 
в М(С)БО 21 класифікують на монетарні та немонетарні. 

«Монетарні статті – це утримувані одиниці валюти, а також 
активи та зобов’язання, що їх мають отримати або сплатити у 
фіксованій або визначеній кількості одиниць валюти. Курсові 
різниці виникають лише за монетарними статтями. Немонетар-
ними вважаються статті, для яких непритаманні ознаки моне-
тарних статей балансу» [5].

Розглянемо ситуації під час придбання імпортних товарів, 
у яких виникають монетарні статті, і чи впливає відображення 
курсових різниць за такими статтями на собівартість придба-
ного товару:

Ситуація 1. Імпорт товару за умови попередньої оплати.
У цій ситуації виникає дебіторська заборгованість за вида-

ними авансами, яка є немонетарною статтею. Таким чином, 
курсові різниці не виникають, а отже зміна валютного курсу, 
на дату оприбуткування товарів, не впливає на собівартість НП.

Ситуація 2. Імпорт товару за умови подальшої оплати.
За умови подальшої оплати виникає кредиторською забор-

гованістю за отриманий товар перед постачальником, яка є 
монетарною статтею балансу. У цій ситуації курсові різниці 
визначають на дату балансу та на дату здійснення господар-
ської операції (оплати за товар).

Згідно М(С)БО 21, визнання курсових різниць не впливає 
на собівартість товарів, а лише на інші операційні доходи (суб-
рахунок 714 «Дохiд вiд операційної курсової різницi») чи інші 
витрати операційної діяльності (субрахунок 945 «Втрати вiд 
операційної курсової різниці»), проте підприємства, зазвичай, 
відносять валютні ризики на собівартість реалізації товарів [7]. 

Зауважимо, що для правильного ведення управлінського 
обліку повної собівартості НП важливо, щоб усі витрати, пов’я-
зані з придбанням товару, у тому числі й курсові різниці, можна 
було ідентифікувати та віднести до конкретної партії товару.

Ситуація 3. Імпорт товару за умови часткової попередньої 
оплати.

Під час оприбуткування частини товарів, оплаченої аван-
сом, курсові різниці не виникають аналогічно до ситуації 1.

Щодо цієї частини товарів, неоплаченої авансом, підприємства 
розраховують курсові різниці на дату балансу та на дату здійснення 
подальшої оплати за отримані товари аналогічно до ситуації 2.

Інші операційні доходи і витрати також виникають під час 
придбання іноземної валюти. Згідно Інструкції про застосу-
вання Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організа-
цій № 291, додатну різницю між ціною придбання іноземної 
валюти та її балансовою вартістю відображають на субра-
хунку 942 «Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти», а 
від’ємну різницю – на субрахунку 711 «Дохід від купівлі-про-
дажу іноземної валюти» [8].

На нашу думку, у випадку здійснення розрахунків різними 
видами іноземних валют облік курсових різниць доцільно 
вести за допомогою відкриття аналітичних рахунків відповідно 
за видами використовуваних валют. Таким чином, можна від-
слідковувати відображення в обліку доходів і витрат від зміни 
курсу кожного з видів, для оцінювання можливих ризиків щодо 
здійснення валютних операцій в майбутньому. 

Формування первісної вартості НП здійснюється за такими 
етапами:

1. Закупівля НП.
2. Транспортування НП від постачальника до нафтобази та 

роздрібних точок (автозаправних станцій).

3. Зберігання НП.
Залежно від методу розрахунку, виокремлюємо такі види 

собівартості НП:
1. Cобівартість за змінними витратами, яка ґрунтується на 

використанні інформації щодо змінних витрат. Усі витрати, які 
формують первісну вартість НП, можна віднести до прямих 
змінних витрат, оскільки вони перебувають у прямо пропор-
ційній залежності від обсягів їх придбання.

2. Загальна собівартість для ціноутворення включає, окрім 
первісної вартості, такі збутові та адміністративні витрати:

– амортизація основних засобів, нематеріальних активів, 
малоцінних необоротних матеріальних активів;

– витрати на оплату праці (заробітна плата, відрядження, 
навчання, усі види додаткових виплат);

– витрати на зберігання НП та нестачі;
– оренда та обслуговування майнових комплексів (кому-

нальні послуги, охорона, перевірка приладів, санітарно-еколо-
гічні витрати);

– податки, збори, державні дозволи, послуги розмит-
нення, сертифікації та стандартизації;

– послуги страхування, лабораторні, інформаційні, кон-
сультаційні, аудиторські та інші види послуг;

– комісійна винагорода у випадку продажу НП через 
комісіонерів;

– матеріальні витрати (тара, будівельні матеріали, зап-
частини, малоцінні швидкозношувані предмети);

– пряма та непряма реклама, проведення PR-акцій, пред-
ставницькі витрати.

Наведені витрати можна класифікувати, як постійні, 
оскільки їх величина, здебільшого, не залежить від обсягу реа-
лізованих НП. При розрахунку середнього відсотку націнки до 
загальної собівартості НП для ціноутворення, треба зважати на 
покриття постійних витрат, оскільки ці витрати забезпечують 
процес операційної діяльності підприємств роздрібної торгівлі 
НП.

Якщо для підприємства характерний широкий спектр 
здійснюваних операцій, то деталізацію статей витрат доцільно 
забезпечити відкриттям аналітичних рахунків класу 8 «Витрати 
за елементами» [8]. Комбінацією елемента витрат та місця 
виникнення витрат (автозаправна станція, нафтобаза, лабора-
торія, відділи допоміжної та обслуговуючої діяльності, відділи 
управління) визначається рахунок витрат 9 класу «Витрати 
діяльності» [8] для періодичного закриття витрат за елемен-
тами.

Висновки з дослідження і перспективи подальших 
пошуків у даному науковому напрямку. Отже, основними 
компонентами первісної вартості НП є ціна постачальника; 
акцизний податок на НП; акцизний податок на роздрібний про-
даж НП; транспортні витрати.

Особливістю формування собівартості НП є визначальний 
вплив котирування цін на нафту марки «Brent» на європей-
ському ринку та коливання валютного курсу. Оскільки ці фак-
тори є зовнішніми, тому підприємства роздрібної торгівлі НП 
не мають можливості управління ними. 

Таким чином, зменшення собівартості НП, а відтак і витрат 
операційної діяльності, можливе в результаті впровадження 
таких напрямів економії транспортних витрат:

– вибір раціональної транспортно-технологічної схеми;
– використання трубопровідного транспорту у процесі 

розроблення оптимального маршруту транспортування НП як 
найекономічнішого виду транспортування нафти і НП;
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– запобігання понаднормовим втратам під час транспор-
тування, приймання та зберігання НП;

– використання сучасного автопарку бензовозів з еконо-
мічно вигідними експлуатаційними характеристиками.

З’яcовано, що, згідно М(С)БО, курсові різниці не вплива-
ють на собівартість товарів, а тільки на величину інших опера-
ційних доходів або витрат. 

Перспективними напрямами для подальших досліджень 
є побудова схеми обігу первинних документів, які підтвер-
джують відображення витрат, що формують собівартість НП; 
деталізація кожного з етапів формування собівартості з метою 
оцінювання можливості використання методу калькулювання 
за процесами.
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Мулинская Г.В. Особенности формирования 
себестоимости нефтепродуктов в учете расходов 
операционной деятельности торговых предприятий

Аннотация. Выделены основные компоненты пер-
воначальной стоимости нефтепродуктов, как основы 
для формирования их себестоимости. Исследована за-
висимость первоначальной стоимости нефтепродуктов 
от валютного курса гривни в случае импорта товаров. 
Выяснены условия возникновения монетарных статей 
во время приобретения импортных товаров и влияние 
курсовых разниц, за такими статьями, на себестои-
мость приобретенного товара. Отражены особенности 
формирования себестоимости по переменным затратам 
и общей себестоимости для ценообразования.

Ключевые сл ова: валютный курс, курсовая разни-
ца, монетарные статьи, нефтепродукты, немонетарные 
статьи, первоначальная стоимость, розничная торговля, 
себестоимость.

Mulinska H.V. Features of formation of the cost of 
petroleum products in the cost accounting of operating 
activities of trade enterprises

Summary. Main components of the initial cost of petro-
leum products as the basis for the formation of their cost are 
allocated. The dependence of the initial cost of petroleum 
products from the exchange rate of the hryvnia in case of 
import of goods is investigated. The conditions of emer-
gence of the monetary articles at the time of purchase of 
imported goods and the impact of exchange rate differences 
for such articles, the cost of the goods purchased, are clari-
fied. The features of formation of the cost variable cost and 
total cost for pricing are reflected.

Keywords: cost, exchange rate, monetary items, 
non-monetary items, petroleum products, retail trade, ini-
tial cost. 
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КОНТРОЛЬ ДОТРИМАННЯ  
ПРИНЦИПІВ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Анотація. На підставі особливостей державних 
закупівель, як підконтрольного об’єкта встановлено 
напрямки здійснення контролю, визначено принципи 
здійснення державних закупівель, які відображають 
міжнародні норми їх здійснення та слугують основою 
для визначення завдань контролю, запропоновано кон-
трольні дії щодо визначених принципів державних за-
купівель.

Ключові слова: державні закупівлі, принципи дер-
жавних закупівель, контрольні дії, контроль державних 
закупівель.

Постановка проблеми. Міжнародними нормами держав-
них закупівель, що сформувалися під впливом найкращої прак-
тики їх здійснення в країнах ЄС, визначені основні принципи 
в сфері закупівель. Ці принципи акцентують увагу на таких 
невід’ємних умовах здійснення державних закупівель, які б 
забезпечували належну ефективність використання державних 
коштів відповідно до правової основи кожної країни. 

Через плинність та мінливість законодавства з держав-
них закупівель потребує відстеження дотримання ефектив-
ності використання державних коштів на їх здійснення. Тому 
невід’ємним завданням фінансового контролю, який уповно-
важені здійснювати відповідні органі зовнішнього та внутріш-
нього державного фінансового контролю в цій сфері є завдання 
відстеження дотримання принципів державних закупівель від-
повідно до міжнародних норм та чинного законодавства. Отже, 
визначення напрямків контрольних дій та їх зміст потребує 
ґрунтовного дослідження та розробки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Комплексне 
вивчення системи державного фінансового контролю та аудиту 
здійснюють багато видатних вчених, серед яких такі вітчиз-
няні вчені як С. Бардаш, М. Бондар, К. Проскуріна, Г. Давидов, 
І. Дрозд, Н. Заєць, В. Максімова, Є. Мних, О. Овсянюк-Берда-
діна, І. Стефанюк, В. Шевчук та ін. На макроекономічному рівні 
закупівель за державні кошти присвячені праці зарубіжних 
вчених G. L. Albano, Дж. Б’юкенена, Дж. Вестрінга, Дж. Гел-
брейта, В. Груздева, Дж. Кейнса, К. Кузнецова, Г. Манківа, 
Дж. Е. Стігліца, M. Fana та ін. Однак незважаючи на вагомий 
внесок у методологічну та організаційну складову теорії контр-
олю та аудиту, зроблену цими вченими, питання дослідження 
контролю державних закупівель як особливого виду контролю 
залишалось поза увагою. 

В. Міняйло, обґрунтовуючи специфіку контролю держав-
них закупівель, наголошувала на необхідності політики дивер-
сифікації процедур державних закупівель шляхом вирішення 
проблеми методичного забезпечення щодо конкретних проце-
дур державних закупівель [1].

Специфіку системи державних закупівель, як підкон-
трольного об’єкту, достатньо ґрунтовно представила О. Овся-

нюк-Бердадіна у своїй статті та згодом у дисертації, присвяче-
них цим питанням [2].

Можливість розглядати державні закупівлі у контексті між-
народних підходів обґрунтовано у дослідженні О. Міняйло [3]. 
Отже, підходи щодо контрольних дій, сформовані вітчизня-
ними вченими та розглянута наукова специфіка особливостей 
державних закупівель як підконтрольного об’єкту створили 
підстави для більш детального дослідження питання концеп-
туальних підходів до особливостей контролю принципів дер-
жавних закупівель. 

Мета статті. Поглиблення теоретичних засад контролю в 
частині спрямованості контрольних дій на оцінку дотримання 
критеріїв державних закупівель визначено метою даного дослі-
дження. 

Основний матеріал дослідження. Комплексні дослі-
дження доктринальних підходів щодо регламентації сфери 
державних закупівель ЄС, проведені І. Влялько, забезпечили 
формування єдиного підходу до поняття «державні закупівлі» 
у правовій сфері [4]. Такі напрацювання дозволили нам оперу-
вати міжнародними нормами в якості базових засад для визна-
чення правомірності та відповідності вітчизняної нормативної 
бази в сфері державних закупівель для цілей контролю. 

Відповідно до директив ЄС щодо здійснення державних 
закупівель, основними принципами, за якими будуються сис-
теми державних закупівель у європейських країнах є принципи 
підзвітності, чесності, прозорості, конкурентності, економ-
ності, ефективності, пропорційності, рівності, стабільності, 
виконання [5]. Попри різні правові підходи до побудови сис-
теми державних закупівель, що сформувались під впливом 
традицій, практики, потреб та економічного розвитку країн, 
директивами ЄС з державних закупівель визначено принципи, 
як основоположні правила здійснення державних закупівель. 
Згідно досліджень вчених розробка процедур контролю щодо 
такого специфічного об’єкта має будуватись навколо норм з 
державних закупівель. Проте норми в Україні в цій сфері зазна-
ють постійних суттєвих змін. Черговий чинний закон було при-
йнято лише в минулому році [6]. Доволі динамічний розвиток 
законодавства з державних закупівель унеможливлює будь які 
розробки щодо методики здійснення контрольних дій, оскільки 
важко підтримувати такі методики в актуальному стані через 
швидкі, переважно суттєві нормативні зміни.

Вихід із такого стану вбачаємо у визначенні на методич-
ному рівні загального підходу щодо здійснення контрольних дій 
на рівні завдань контролю. Ці завдання доцільно сформувати 
навколо перевірок дотримання основоположних принципів 
здійснення державних закупівель. Однак принципи – достат-
ньо загальна основа в якості напряму перевірки, тому доцільно 
сформувати дотичні до них критерії, що слугуватимуть базою 
перевірки державних закупівель. У таблиці зазначений перелік 
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базових критеріїв, розроблених відповідно до принципів дер-
жавних закупівель та спрямованість завдань контролю щодо їх 
перевірки.

Спрямування завдань контролю на дотримання критерію 
підзвітності витрачання коштів у державному секторі еко-
номіки потребує контролю чіткого розподілу відповідально-
сті між посадовими особами, що забезпечують реалізацію 
закупівель у адміністративній, бюджетній сферах установи – 
замовника, оцінки розумного економічного обґрунтування і 
визначення змісту договору до початку процедури торгів. Тех-
нічне завдання до торгів повинно ґрунтуватися на необхідних 
кількісних характеристиках і вимог до виконуваної роботи, 
залишатися незмінними протягом усього процесу закупівель, 
за винятком застосування в обґрунтованих випадках методів 
договірних закупівель. Контролеві підлягають усі випадки 
незаконного відхилення пропозицій.

Другим завданням контролю, позначеним в таблиці, який 
спрямовується на перевірку критеріїв державних закупівель, 
є забезпечення чесності. Тут контролю підлягає відповідність 
дій керівництва і співробітників, що працюють в області заку-
півель заявленим цілям їх установи, наявність механізмів обме-

ження можливостей зловживання посадовим впливом. Дер-
жавний контролер враховує існування можливого конфлікту 
інтересів на всіх етапах закупівельного процесу. 

З цією метою аналізується доступність передавання інфор-
мації про державні інвестиції і закупівлі широкому колу корис-
тувачів і всім зацікавленим особам в рівній мірі, наявні кому-
нікаційні відносини між установою-замовником і учасниками 
тендерів, використання найкращих наявних засобів зв'язку 
(електронних) для збереження швидкості і динамічності спіл-
кувань. Виявляються факти обмеження можливостей щодо 
перегляду або внесення змін до тендерної заявки, тендерної 
пропозиції або вже підписаного державного договору.

Дотримання третього критерію державних закупівель 
потребує контрольних дій в напрямку оцінки прийнятності 
закупівельних процедур для всіх зацікавлених сторін з точки 
зору забезпечення відкритості, прозорості і об’єктивності. Кон-
трольними діями виявляються положення і дії замовника, що 
допускають непублічність рішень.

Контролем оцінюється використання електронних закупі-
вель в якості одного із способів запобігання змови між учас-
никами торгів, забезпечення з боку замовника ефективного, 

Таблиця 1
Спрямованість завдань контролю щодо оцінки дотримання критеріїв державних закупівель

№ Критерій Спрямованість завдань контролю

1 Підзвітність витрачання коштів 
у державному секторі економіки

Контроль дотримання законодавства з державних закупівель щодо забезпечення 
підзвітності на всіх етапах процесу закупівлі, а також збалансованості процедур державних 
закупівель з точки зору вимог замовника з державного сектору економіки і виконавця 
приватної форми власності

2 Забезпечення чесності в процесі 
державних закупівель

Контроль дотримання законодавства з державних закупівель щодо підтримки дій учасників 
закупівельної діяльності в напрямку реалізації чесної державної політики та належного 
співвідношення «ціна-якість» щодо закупованих товарів, робіт, послуг

3 Належний рівень прозорості
Контроль дій та документального оформлення процесу державних закупівель в частині 
прийнятності для всіх зацікавлених сторін процедур і намірів щодо відкритості, прозорості 
і об’єктивності. Виявлення фактів і документів, які допускають непублічність рішень або 
створюють сприятливі умови для закритості інформації 

4 Сумлінна конкуренція
Контроль оцінки і дотримання нормативної бази, що сприяє чесній конкуренції і не 
допускає дискримінації в сфері державних закупівель. Оцінка рівності розгляду конкурсних 
заявок і учасників торгів рівного статусу, дотримання процедур щодо досягнення рівних 
умов. Аналіз відсутності преференцій як для вітчизняних, так і зарубіжних учасників 

5 Економічність витрат Контроль термінів та здійснення витрат щодо досягнення цілей закупівель державних благ

6 Сприяння ефективності 
державних договорів

Аналіз нормативної бази та чинної практики щодо забезпечення в процесі державних 
закупівель оптимального співвідношення ціни та якості 

7 Пропорційність
Контроль порядку здійснення закупівель в частині обумовленості предмету закупівель 
і вартістю договору. Установа (замовник), що закуповує суспільні блага, повинна 
співвідносити вибір виду договору і умов проведення торгів з вартістю і предметом 
контракту (наприклад у випадках застосування рамкових угод)

8 Рівність

Контроль випадків виключень для предметів закупівель та окремих видів процедур 
закупівель, обмежень, допустимих вилучень. Аналіз законодавчої бази на предмет 
всеосяжного характеру щодо рівності залучення виконавців до процедури державних 
закупівель.***Оцінка режиму регулювання щодо поширення унітарності і всеосяжності на 
всі державні договори. Врахування специфіки закупівель та обмеження нормативної бази 
щодо вимог до закупівельного процесу (наприклад в частині оборонних потреб)

9 Стабільність
Контроль внутрішніх посадових інструкцій, повноважень відповідальних за здійснення 
закупівель та оцінка можливості забезпечення ефективності закупівельного процесу 
замовника. Аналіз використання всіма учасниками своїх функцій, прав і обов'язків, що 
визначає стабільність застосування норм законодавчої бази

10 Виконання
Оцінка практичної реалізації норм законодавства щодо державних закупівель, виявлення 
незрозумілих та складних місць, можливих протиріч. Аналіз застосування регулюючих 
механізмів, реалізації замовниками функцій оцінки його дотримання, запровадження у разі 
необхідності впровадження коригувальних заходів
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офіційного і надійного розміщення оголошень про можливість 
участі в торгах в одному інформаційному джерелі.

Завдання контролю щодо оцінки законодавства та його 
виконання усіма сторонами державного закупівельного про-
цесу в частині добросовісної конкуренції спрямовані на не 
допущення дискримінації і не передбачення преференцій для 
вітчизняних (або зарубіжних) учасників. 

У ході контрольних дій оцінюється рівний статус вико-
навців (незалежно від їх громадянства, місцезнаходження або 
політичної приналежності) при розгляді конкурсної заявки 
учасників торгів. 

Контролем перевіряється наявність: 
• чітких критеріїв допуску до участі в торгах і зрозумілі під-

стави для відсторонення від участі в них;
• можливості провести розмежування між критеріями 

допуску до участі в торгах і кваліфікаційними та технічними 
вимогами, яким повинні відповідати учасники торгів;

• документів про дотримання мінімальних термінів прове-
дення торгів для забезпечення рівних умов участі в них;

• положень щодо вибору методу або процедури проведення 
торгів залежно від вартості контракту, його змісту і параметрів 
закупівель. 

Перевірка конкурентності державних закупівель перед-
бачає встановлення контролерами, що до початку тендерної 
процедури було узгоджено всі технічні специфікації, вимоги 
і належні критерії присудження права на укладення договору, 
відповідно до суті предмету та вартості закупівель. 

Завдання контролю щодо перевірки прозорості прове-
дення державних закупівель спрямовано на встановлення від-
повідності формальних вимог, необхідних для забезпечення 
прозорості процесу закупівель. При цьому оцінюється розмір 
витрат на участь в торгах, витрат на забезпечення виконання 
контракту. 

Критерій сприяння ефективності державних договорів при 
здійсненні контрольних дій потребує встановлення, наскільки 
точно і неупереджено проводилась оцінка потреб закупівель, 
чи раціонально здійснювалось планування закупівель, чи було 
забезпечено виконання відповідних бюджетних процедур. Під 
час контролю визначається, наскільки методики оцінки конкур-
сних заявок враховували якість і вартість здійснюваної заку-
півлі, а умови контракту були справедливими і збалансованими 
і відповідали передовим нормам ділової практики. Зовнішні 
контролери оцінюють систему внутрішнього контролю за вико-
нанням договору.

Завданням контролю державних закупівель є оцінка дотри-
мання критерію пропорційності під час здійснення закупівлі. 
Вибір виду договору і методу закупівлі має обумовлюватись 
вартістю і предметом закупівлі. У замовника повинна існу-
вати послідовність порогових значень (грошових і інших), що 
дозволяє йому розробити ефективну закупівельну стратегію з 
використанням державного договору. 

Оцінка контролерами рівності учасників державних заку-
півель потребує перш за все оцінки норм чинного законодав-
ства. Так, закон про державні закупівлі повинен мати норми 
всеосяжного характеру, які охоплюють всі види державних 
контрактів. При цьому контролери повинні встановити поря-
док визначення потреб у замовників різного статусу (головних 
розпорядників бюджетних коштів та розпорядників бюджетних 
коштів). У разі виключення з режиму закупівель предметів, що 
не відносяться до сфери державних закупівель, встановлю-
ються очевидні і вагомі причини для таких дій. 

Відомо, що постійні зміни в законодавстві перешкоджають 
стабілізації закупівельної практики. На виявлення якості та 
динаміки змін в закупівельному законодавстві спрямовані кон-
трольні дії щодо перевірки критерію стабільності. 

У своїх діях контролери виявляють потребу у розробці від-
повідних норм і підзаконних актів для забезпечення кращої 
практики державних закупівель.

Розробка методичного забезпечення контрольних дій в 
частині виявлення відхилень під час дотримання принципів 
державних закупівель ґрунтується на концепції правової ефек-
тивності, прийнятої за основу у більшості країн ЄС [7].

Дана концепція дозволяє визначити, якою мірою закон і 
практика його застосування дають позитивний ефект для еко-
номіки. 

Таким чином, запропоновані контрольні дії щодо оцінки 
ефективності вітчизняного законодавства з державних заку-
півель визначають ступінь досягнення виконання державою 
базових суспільних функцій через закупівлі суспільних благ та 
досягнення економічного ефекту при цьому. 

Контроль принципів державних закупівель здійснюється 
під час кожного етапу закупівельного процесу. Це є важли-
вою методичною складовою контрольного процесу, оскільки 
забезпечує можливість виявити наявність чітких і послідовних 
правил здійснення державних закупівель, які не можуть бути 
змінені упередженим рішенням керівництва замовника (або 
впливів інших зацікавлених осіб) і дозволяє ефективно здійс-
нити процедури контролю проведення торгів з урахуванням 
специфіки закупівлі та змісту договору. Контроль у підсумку 
повинен давати відповідь не лише про наявність конкретних 
винуватців чи окремих порушень закупівель. Контроль у сфері 
державних закупівель за кінцеву мету має зробити висновки і 
пропозиції щодо виконання головним розпорядником бюджет-
них коштів функцій економічного, соціального і екологічного 
розвитку в межах наданих йому повноважень. 

Висновки і пропозиції. Державні закупівлі з точки зору 
здійснення державного фінансового контролю розглядається 
як підконтрольний об’єкт, якому властива специфіка, визначена 
законодавчими нормами проведення тендерних закупівель. 
Такі вітчизняні норми побудовано на основі кращої міжнарод-
ної практики та директив ЄС в сфері державних закупівель. 
Відповідно до міжнародних норм визначено принципи їх здійс-
нення, які, на нашу думку, слід використати в якості методоло-
гічної основи в ході контрольних процедур державних закупі-
вель. Розроблені напрямки завдань контролю та контрольні дії 
щодо визначених принципів державних закупівель.

Подальші дослідження передбачають конкретизацію кон-
трольно-аналітичних процедур на кожній із стадій закупівель-
ного процесу, що слугуватиме удосконаленню методичного 
забезпечення суб’єктів фінансового контролю в Україні.
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Письменная М.С. Контроль соблюдения принци-
пов государственных закупок

Аннотация. На основании особенностей государ-
ственных закупок, как подконтрольного объекта уста-
новлено направления осуществления контроля, опре-
делены принципы осуществления государственных 
закупок, которые отражают международные нормы их 
осуществления и служат основой для определения за-
дач контроля, предложено контрольные действия по оп-
ределенным принципам государственных закупок.

Ключевые слова: государственные закупки, прин-
ципы государственных закупок, контрольные действия, 
контроль государственных закупок.

Pysmenna M.S. Control over the observance of the 
public procurement principles

Summary. According to the characteristics of public 
procurement as a controlled object, the control dimensions 
are set, the principles of public procurement are defined that 
reflect international standards of their implementation, and 
serve as a basis for determining the control objectives, con-
trol actions on specified principles of public procurement 
are suggested.

Keywords: public procurement, principles of public 
procurement, control actions, control of public procure-
ment.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ  
СТОСОВНО НЕФІНАНСОВИХ АКТИВІВ  
ДЛЯ ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ

Анотація. У статті розглянуто умови формування 
облікової інформації стосовно нефінансових активів 
та її перенесення до звітності установ сектору держав-
ного управління в контексті нормативних документів 
національного та зарубіжного бухгалтерського обліку. 
Проведено порівняльний аналіз її віднесення в части-
ні складових нефінансових активів, та запропоновано 
критерії формування інформації для обліку та звітності. 
У роботі висвітлено необхідність і доцільність прове-
дення наукових досліджень умов формування інформа-
ційних потоків щодо нефінансових активів у бухгалтер-
ському обліку установ сектору державного управління, 
а також трансформації облікової інформації в звітність. 
При цьому основна увага зосереджена на порівнянні 
деяких аспектів віднесення даних до бухгалтерсько-
го обліку та виокремлення з нього звітної інформації 
суб'єктів державного сектору. Статтю присвячено пи-
танню відповідності, зіставленості та простоти форму-
вання звітності на базі облікової інформації в частині, 
що стосується нефінансових активів, що забезпечуєть-
ся оновленням законодавчого простору.

Ключові слова: облік нефінансових активів, нефі-
нансові активи в звітності, установи сектору державно-
го управління, складові нефінансових активів. 

Постановка проблеми. Фінансова звітність в бухгалтер-
ському обліку установ сектору державного управління займає 
виключно важливу позицію, оскільки як в практичній так і тео-
ретичній площині вона є одним із першоджерельних елементів 
специфічної інформаційної системи забезпечення управління для 
прийняття рішень та інвестування. Існування прямого зв'язку між 
посиленням економічної боротьби, ринкових відносин та інфор-
мацією у фінансовій звітності забезпечує постійну актуальність та 
потребу суспільства в такій інформації. З точки зору економічної 
теорії Кондратков Н.П. зазначав: «фінансовий результат – один із 
найважливіших показників діяльності підприємств, що відобра-
жає зміну власного капіталу за визначений період у результаті 
виробничо-фінансової діяльності підприємства» [2, с. 516].

На сьогодні особливо наголошується на проведенні змін у 
бухгалтерському обліку та визначенні фінансових результатів 
бюджетних установ. Та такі зміни не переосмислюють роль 
та первісне бачення фінансової звітності, вони направленні на 
узгодження інтересів та інформаційного навантаження, яке очі-
кують учасники економічного життя. 

Звернення до історії виникнення та розвитку фінансової 
звітності свідчить про розбіжність у періодах в контексті роз-
витку трактування поняття «фінансова звітність». Так у Древ-
ньому Єгипті на папірусі складались звіти про рух цінностей 
біля 4000 років до н.е., це період коли почалася реєстрація 
господарських операцій. Також у Древній Греції звіти пода-
валися періодично та мали суворі вимоги до подання, контро-

лювалися, оприлюднювалися. В теперішній час в Податковому 
кодексі України такі поняття як «фінансовий результат» та 
«прибуток» ототожнені, та статтею 134 визначено як такий: 
«який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного 
періоду, визначених згідно зі статтями 135-137 цього Кодексу, 
на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, нада-
них послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду, 
визначених згідно зі статтями 138-143 цього Кодексу, з ураху-
ванням правил, встановлених статтею 152 цього Кодексу» [9]. 
У фінансовому результаті, відображеному у фінансовій звітно-
сті, вчені вбачають: «зменшення чи приріст вартості власного 
капіталу в результаті діяльності за звітний період, або різницю 
між доходами та витратами» [1, с. 524]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Перегляд публі-
кацій вчених-обліковців свідчить про наявний інтерес в науко-
вій діяльності у сфері бухгалтерського обліку установ сектору 
державного управління. Серед вагомих публікацій відзначимо 
оприлюднені дослідження наступних авторів: Бандура Д.Л., 
Грабова Н.М., Дорошенко О.О., Дрозд І.К., Завгородній В.П., 
Корягін М.В., Лемішовський В.І., Марочкіна А.М., Сушко Н.І., 
Свірко С.В., Чабанова Н.В., Шарманська В.М. та ін. Тенденція 
збільшення зацікавленості даною темою диктується прагнен-
ням спрощення взаємовідносин зі світовою спільнотою, що 
супроводжується прийняттям Національних положень (стан-
дартів) бухгалтерського обліку в державному секторі. В резуль-
таті облік отримав безліч оновлень, і не лише в термінах, а й 
об'єктах бухгалтерського обліку, одним з яких вважаємо нефі-
нансові активи установ сектору державного управління. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної про-
блеми. Одним з обговорюваних питань є фінансові звіти, їх 
формування, змістовне навантаження, обґрунтування. Остан-
нім часом періодичних змін потерпає фінансова звітність 
установ сектору державного управління, нововведення забез-
печують необхідність проведення досліджень в зазначеному 
аспекті бухгалтерського обліку, та визначають актуальність 
даної теми. Унікальна роль фінансової звітності в бухгалтер-
ському та управлінському обліку гарантує їй незмінний інте-
рес з боку дослідників. В той же час необхідність модернізації 
інформаційно-аналітичного забезпечення спричинене схвален-
ням Стратегії модернізації системи управління державними 
фінансами [11]. Таким чином потреба в дослідженнях стосовно 
даного питання має першочергове значення. Зацікавленість 
науковцями та результати їх досліджень вагомі, та об’єкт дослі-
дження досить складний, таким чином для формування фінан-
сової звітності стосовно нефінансових активів має на увазі 
детальний аналіз всіх їх складових, які саме і формують цілісну 
картину відповідно до нефінансових активів.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є дослідження 
окремих аспектів методології та організації формування фінан-
сової звітності установ сектору державного управління в кон-
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тексті останніх змін законодавчого поля, обумовлених оновлен-
ням в термінологічному тезаурусі активного складу балансу, а 
саме нефінансових активів.

Виклад основного матеріалу. Поняття «нефінансові 
активи» у фінансовій звітності є новим для вітчизняного 
обліку, та його змістовне навантаження та бачення в структурі 
звітності вже розглядається у наукових статтях та публікаціях. 
Зростання ролі фінансової інформації в запитах зацікавлених 
користувачів впливає на розвиток фінансової звітності. Вітчиз-
няна звітність взяла напрямок інтеграції інформаційного поля, 
орієнтуючись на кращу світову практику, що спричинило зміни 
в фундаментально-інформаційній структурі бухгалтерського 
обліку та фінансовій звітності установ сектору державного 
управління. Першою ластівкою в таких змінах стало прийняття 
Стратегії [4]. На виконання її вимог поступово приймаються 
національні стандарти бухгалтерського обліку у держаному 
секторі (далі НП(С)БОДС), гармонізовані до міжнародних 
стандартів фінансової звітності (далі МСФЗ). 

На складання якісної фінансової звітності має вплив пер-
винний бухгалтерський облік з дотриманням його принципів, 
зазначених у НП(С)БОДС 101 «Складання фінансової звітності 
установ сектору державного управління», а саме:

– «автономності суб’єкта державного сектору, за яким 
кожний суб’єкт державного сектору, наділений відповідними 
повноваженнями щодо використання бюджетних коштів, роз-
глядається відокремленим від суб’єкта державного сектору, 
який його утворив;

– безперервності діяльності, який передбачає оцінку 
активів і зобов’язань суб’єкта державного сектору виходячи з 
припущення, що його діяльність триватиме далі; 

– періодичності, який передбачає розподіл діяльності на 
певні періоди з метою складання фінансової звітності; 

– історичної (фактичної) собівартості, за яким пріоритет-
ною є оцінка активів виходячи з витрат на їх виробництво та 
придбання; 

– нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким 
для визначення фінансового результату звітного періоду слід 
зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійс-

нені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати 
відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення 
незалежно від часу надходження і сплати грошей; 

– повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність 
повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні 
наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що 
приймаються на її основі; 

– послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) 
застосування обраної облікової політики. Зміна облікової полі-
тики повинна бути обґрунтована і розкрита у фінансовій звітності; 

– обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосо-
вуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати зани-
женню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки акти-
вів і доходів суб'єкта державного сектору; 

– превалювання змісту над формою, за яким операції 
повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише 
виходячи з юридичної форми; 

– єдиного грошового вимірника, який передбачає вимі-
рювання та узагальнення всіх операцій у фінансовій звітності в 
єдиній грошовій одиниці» [4]. 

До статті балансу І «Нефінансові активи» може бути відне-
сена інформація, що відповідає наступним вимогам: існує ймо-
вірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигід 
або потенціалу корисності, пов’язаних з цією статтею; оцінка 
статті може бути достовірно визначена [4]. 

Слід зазначити відсутність термінологічного представ-
лення в НП(С)БОДС 101 характеристики поняття «нефі-
нансові активи». В той же час існує небагато робіт авторів, 
які б досліджували походження та змістовне навантаження 
такого терміну. На нашу думку найбільш чітко обґрунтувала 
С.В. Свірко: «нефінансові активи — це економічні ресурси 
нефінансового характеру, контрольовані суб'єктом бухгал-
терського обліку в секторі загального державного управ-
ління в результаті минулих подій, використання яких, як 
очікується, приведе до отримання економічних вигід у май-
бутньому» [10].

У той же час склад нефінансових активів наведено у роз-
ділі І «Нефінансові активи» балансу суб'єктів сектора загаль-

Таблиця 1
Склад нефінансових активів

Складові нефінансових активів 
стосовно НП(С)БОДС 101 

«Складання фінансової звітності»
Назва нормативного 

документу Для цілей бухгалтерського обліку об'єкт включає

Основні засоби НП(С)БОДС 121 «Основні 
засоби»

земельні ділянки; 
капітальні витрати на поліпшення земель; 
будинки, споруди та передавальні пристрої;
машини та обладнання;
транспортні засоби;
інструменти, прилади, інвентар;
тварини та багаторічні насадження;
інші основні засоби;
інші необоротні матеріальні активи включають: музейні фонди; 
бібліотечні фонди; малоцінні необоротні матеріальні активи 
(суб’єкти державного сектору зараховують до малоцінних 
необоротних матеріальних активів предмети вартістю (без податку 
на додану вартість), що не перевищує 2500 гривень та строк 
використання яких перевищує один рік, та сценічно-постановочні 
засоби вартістю, що не перевищує 5000 гривень за одиницю); 
білизну, постільні речі, одяг та взуття; природні ресурси; 
інвентарну тару; необоротні матеріальні активи спеціального 
призначення; інші необоротні матеріальні активи[5].
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Нематеріальні активи НП(С)БОДС 122 
«Нематеріальні активи»

авторське та суміжні з ним права; 
права користування природними ресурсами;
права на знаки для товарів і послуг;
права користування майном;
права на об'єкти промислової власності;
інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, 
використання економічних та інших привілеїв тощо) [6]. 

Незавершене будівництво 
(незавершені капітальні 

інвестиції)

Методичні рекомендації 
бухгалтерського обліку 
основних засобів № 561

проектно-вишукувальні роботи; 
будівельні роботи; 
роботи з монтажу устаткування; 
придбання устаткування, що потребує монтажу; 
придбання устаткування, що не потребує монтажу, інструментів та 
інвентарю; 
інші капітальні роботи і затрати [3].

Запаси НП(С)БОДС 123 «Запаси»

сировину, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та 
інші матеріальні цінності, призначені для забезпечення звичайної 
діяльності і досягнення поставленої мети та/або задоволення 
потреб суб’єкта державного сектору;
готову продукцію або незавершене виробництво (виконують 
роботи та надають послуги, складається з витрат на виконання 
незакінчених робіт (послуг), щодо яких ще не визнано доходу);
матеріальні цінності, що придбані (вироблені, отримані) та 
утримуються суб’єктом державного сектору з метою подальшого 
розподілу, передачі, продажу, в тому числі вироби з дорогоцінних 
металів та дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння, 
підручники й інші матеріали освітніх (навчальних) закладів, запаси 
озброєння тощо;
активи, що становлять державні матеріальні резерви та запаси;
малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються 
не більше одного року або протягом операційного циклу, якщо він 
більше одного року;
поточні біологічні активи, якщо вони оцінюються за 
цим Національним положенням (стандартом), а також 
сільськогосподарську продукцію і продукцію лісового 
господарства науково-дослідних закладів після її первісного 
визнання [7].

Малоцінні швидкозношувані 
предмети (далі МШП) НП(С)БОДС 123 «Запаси»

малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються 
не більше одного року або протягом операційного циклу, якщо він 
більше одного року[7]

Готова продукція НП(С)БОДС 123 «Запаси»
готову продукцію або незавершене виробництво (виконують 
роботи та надають послуги, складається з витрат на виконання 
незакінчених робіт (послуг), щодо яких ще не визнано доходу)[7]

Інвестиції в нефінансові активи
План рахунків 

бухгалтерського обліку в 
державному секторі

капітальні інвестиції (рахунок 13): капітальні інвестиції 
розпорядників бюджетних коштів (капітальні інвестиції в основні 
засоби, капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи, 
капітальні інвестиції в нематеріальні активи); капітальні інвестиції 
державних цільових фондів (капітальні інвестиції в основні 
засоби, капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи, 
капітальні інвестиції в нематеріальні активи, капітальні інвестиції 
в необоротні активи спецпризначення) [8].

Інші нефінансові активи
План рахунків 

бухгалтерського обліку в 
державному секторі

інші нефінансові активи (рахунок 181) розпорядників бюджетних 
коштів (готова продукція; малоцінні та швидкозношувані 
предмети; господарські матеріали і канцелярське приладдя; 
державні матеріальні резерви та запаси; активи для розподілу, 
передачі, продажу; інші нефінансові активи); 
інші нефінансові активи (рахунок 182) державних цільових фондів 
(готова продукція; малоцінні та швидкозношувані предмети; 
господарські матеріали і канцелярське приладдя; державні 
матеріальні резерви та запаси; активи для розподілу, передачі, 
продажу; інші нефінансові активи) [8].

Закінчення таблиці 1
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ного державного управління, до нього входять: основні засоби; 
нематеріальні активи; незавершене будівництво; запаси; мало-
цінні та швидкозношувані предмети; готова продукція; інвес-
тиції в нефінансові активи; інші нефінансові активи [4]. 

У той же час: «Оцінка та подальше розкриття окремих ста-
тей балансу в примітках до фінансової звітності здійснюються 
згідно з відповідними НП(С)БОДС» [4]. Таким чином облік 
складових нефінансових активів регламентується різними нор-
мативними документами, деякі з них наведені у таблиці 1.

У нормативних документах існують деякі неузгодженості 
стосовно складових нефінансових активів. Слід відзначити, 
що в Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку для 
суб'єктів державного сектору № 11 (далі Методичні рекоменда-
ції) незавершене будівництво входить до складу незавершених 
капітальних інвестицій: «Затрати з будівництва (виготовлення), 
придбання і поліпшення об'єктів основних засобів з початку і 
до закінчення зазначених робіт та введення об'єктів в експлуа-
тацію визнаються незавершеними капітальними інвестиціями. 
Затрати на будівництво, виготовлення, придбання і поліпшення 
об'єктів (капітальні інвестиції) групуються за напрямками 
робіт (витрат)» [3]. Таким чином, згідно Методичних реко-
мендацій, незавершені капітальні інвестиції класифікуються у 
складі основних засобів, в той же час у балансі мають окрему 
статтю «Незавершене будівництво». Так при транспортуванні 
облікової інформації у фінансову звітність, а саме до балансу 
у розрізі основних засобів заздалегідь необхідно виокре-
мити інформацію щодо незавершених капітальних інвестицій 
(у балансі: «Незавершене будівництво») та капітальних інвес-
тицій (у балансі «Інвестиції в нефінансові активи»). 

Слід зауважити, що малоцінні швидкозношувані пред-
мети – є частиною запасів, згідно НПСБОДС 123 «Запаси», і 
логічно інформація, стосовно них, повинна б відображатись у 
графі «Запаси», та у балансі є окрема стаття «Малоцінні швид-
козношувані предмети».

Висновки і пропозиції. Таким чином відсутність мето-
дики формування облікової інформації щодо інших нефінансо-
вих активів створює підґрунтя для неоднозначного підходу до 
розподілу інформаційних даних. В той же час в Плані рахун-
ків виокремлено рахунок 18 «Інші нефінансові активи», який 
узагальнює інформаційний потік даних стосовно зазначеного 
об'єкту обліку (таблиця 1), у складі якого є МШП, які в той же 
час виокремлені у статтю балансу, та є складовим елементом 
запасів. Отже, їх недоцільно враховувати до інших нефінансо-
вих активів, тому таку ситуацію можна вважати неузгодженою. 

Варто зазначити стосовно статті «інвестиції в нефінансові 
активи» то законодавець не обґрунтував детальний їх склад, 
натомість в Плані рахунків є тотожний елемент «капітальні 
інвестиції», які обліковці включають в зазначену статтю балансу.

Таким чином при визнанні нефінансових активів відсутня 
прозорість у ситуації з класифікації нефінансових активів, що 
як наслідок може призвести до подвоєння показників, так як 
для цілей бухгалтерського обліку використовується одна кла-
сифікація складових активів, а для складання фінансової звіт-
ності вона в деяких аспектах інша. 

Важливим етапом розвитку облікового процесу є постійна 
еволюція фінансової звітності. Для спростування інтеграції 
облікової інформації до звітної прийнятий оновлений План 
рахунків, який буде запроваджено в практичне використання з 
2017 року, в якому термін «необоротні активи» фактично змі-
нився на «нефінансові активи». А це в свою чергу створює під-
ґрунтя для подальших досліджень.
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Прядка Н.Н. Организация учетной информации 
касательно нефинансовых активов для их отраже-
ния в отчетности

Аннотация. В статье рассмотрены условия фор-
мирования учетной информации касательно нефинан-
совых активов и их перенесение в отчетность учрежде-
ний сектора государственного управления в контексте 
нормативных документов национального и зарубеж-
ного бухгалтерского учета. Проведено сравнительный 
анализ их отнесения в части составляющих нефинан-
совых активов и предложено критерии формирования 
информации для учета и отчетности. В работе раскрыто 
необходимость и целесообразность проведения науч-
ных исследований условий формирования информа-
ционных потоков относительно нефинансовых активов 
в бухгалтерском учете учреждений сектора государ-
ственного управления, а также трансформация учетной 
информации в отчетность. При этом основное внима-
ние сосредоточено на сравнении некоторых аспектов 
отнесения данных к бухгалтерскому учету и отделение 
из него отчетной информации субъектов государствен-
ного сектора. Статья посвящена вопросу соответствия 
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соотношения и простоты формирования отчетности на 
базе учетной информации в части, что касается нефи-
нансовых активов, что в свою очередь обеспечивается 
обновлением законодательного пространства.

Ключевые слова: учет нефинансовых активов, не-
финансовые активы в отчетности, учреждения сектора 
государственного управления, составляющие нефинан-
совых активов.

Priadka N.M. Organization of accounting informa-
tion on non-financial assets for their reflection in the  
financial statements

Summary. The financial statements of the new terms 
are introduced. This has influenced the formation of in-
formation in accounting. Nonfinancial assets include 
new objects of financial statements. This suggests the 
revised accounting policy. In the article, the conditions 
of forming the accounting information on nonfinancial 
assets and this information transferring to the reporting 

of government agencies in the context of national and 
foreign accounting are considered. A comparative analy-
sis of its referring to components of non-financial assets 
is made, and the criteria to the formation of information 
for the accounting and financial statements are proposed. 
The paper highlights the necessity and feasibility of re-
search of the terms of formation of information flows 
concerning nonfinancial assets in accounting of the gov-
ernment agencies, and the transformation of accounting 
information in reporting. The main focus is on comparing 
some aspects of data referring to accounting and distin-
guishing from it reporting information of the government 
agencies. The article is devoted to the issue of compli-
ance, comparability and ease of reporting on the basis of 
accounting information in nonfinancial assets provided 
by updating the legislative area.

Keywords: accounting of non-financial assets, non- 
financial assets in financial statements, government agen-
cies, constituents of non-financial assets.
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Анотація. У статті досліджено теоретичні аспек-
ти публічного адміністрування туристичного бізнесу. 
Визначено методи державного регулювання туристич-
ного попиту. Проаналізовано вплив громадських орга-
нізацій на розвиток сприятливих інвестиційних умов у 
туристичний комплекс. Визначено систему принципів 
публічного адміністрування туристичного бізнесу в 
контексті сталого розвитку. Запропоновано концепту-
альні завдання регіональних органів публічного адмі-
ністрування туристичного бізнесу в контексті сталого 
розвитку.

Ключові слова: публічне адміністрування, турис-
тичний бізнес, сталий розвиток, стратегія управління, 
природоохоронна політика, туристична сфера, турис-
тичні послуги.

Постановка проблеми. Проблема впливу туризму на 
навколишнє середовище залишається дуже актуальною і потре-
бує регулювання, підтримки та належного контролю з боку 
держави. 

Вимоги сталого розвитку туристичної індустрії ще недо-
статньо розвинені й не примушують підприємства-забрудню-
вачі змінювати технології виробництва на природозахисні. 
Економічні механізми, що регулюють охорону навколишнього 
середовища та природних ресурсів, також не дуже ефективні, 
хоча останнім часом певною мірою вдосконалені. Інститу-
ційна і функціональна модернізація системи управління на 
засадах сталого розвитку потребує значної переорієнтації 
управлінської парадигми в економіці територіально-просторо-
вих утворень крізь призму вдосконалень в інституціональній, 
техніко-технологічній і соціально-економічній структурі регіо-
нальних господарських комплексів, які проявляються у видоз-
міненні структури соціально-економічної системи, додавання 
до неї нових структурних елементів, знаходження нових яко-
стей та характерних рис.

Розроблення стратегії управління розвитком регіону базу-
ється на ключових напрямах екологобезпечної політики і 
потребує істотної адаптації наявних у нашій країні норм і 
вимог до загальноєвропейських стандартів. Це вимагає поєд-
нання всього позитивного, що набуто вітчизняною і світовою 
спільнотою у сфері теоретичних, методологічних, практич-
них основ раціоналізації використання природно-ресурсного 
потенціалу, оптимізації функціонування еколого-економічної 
системи, збереження якості навколишнього природного сере-
довища в контексті екологобезпечного просторового розвитку. 
Все це призвело до висунення якісно нових вимог щодо стра-

тегічного управління еколого-економічною системою на регіо-
нальному рівні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням 
державного регулювання у сфері туризму присвячено праці 
таких учених, як Козловський Є.В., Антонюк Н., Занько Ю., 
Мацкевич Н.М., Ковальчук Н.М. та ін. Проте недостатньо роз-
критими залишаються питання публічного адміністрування 
туристичного бізнесу на засадах природоохоронної політики. 

Мета статті полягає у теоретичному дослідженні і розро-
бленні практичних рекомендацій із публічного адміністрування 
туристичного бізнесу регіону на засадах сталого розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Публічне адмі-
ністрування туристичної індустрії на засадах сталого розвитку 
є одним із механізмів реалізації державної політики в галузі 
туризму, яка включає в себе комплекс організаційних, соці-
о-еколого-економічних, політико-правових та інших методів, 
що використовуються парламентами, урядами, державними 
і громадськими організаціями та установами для створення 
умов для розвитку конкурентоспроможної і природоохоронної 
туристичної галузі в країні. 

Протягом останніх десятиліть у багатьох країнах розро-
блено програми, орієнтовані на гармонізацію відносин між 
туризмом і природним середовищем, серед них: зелений 
туризм, екотуризм, сталий туризм. На практиці ці альтер-
нативні напрями туризму передбачають обмеження нового 
туристичного будівництва, пропагування екологічних видів 
транспорту, впровадження екологічних технологій для най-
більш поширених форм туризму (відпочинкового, пішого), а 
також підвищення екологічної свідомості туристів і місцевих 
жителів.

Вплив публічного адміністрування на природоохоронні 
та соціальні чинники в галузі туристичної індустрії потрібно 
здійснювати через реорганізацію та модернізацію механізмів 
управління на державному та місцевому рівнях. При цьому 
варто звернути увагу на запровадження стратегічного плану-
вання та відповідне нормативно-правове, інституційне, фінан-
сове, регуляторне та науково-методичне забезпечення. 

До методів державного регулювання туристичного попиту 
належать:

1) державний маркетинг та просування туристичного 
іміджу країни;

2) державний вплив на ціноутворення;
3) ліцензування, стандартизація та сертифікація;
4) збільшення доходів громадян;
5) регулювання тривалості робочого дня та відпусток;
6) розвиток та підтримка соціального туризму [3].
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1. Державний маркетинг. Мета державного маркетингу – 
стимулювання туристичного попиту, створення привабли-
вого туристичного іміджу країни або об'єктів внутрішнього 
туризму: туристичних центрів, санаторно-курортних зон, при-
родно-заповідних територій тощо. Державний маркетинг має 
сприяти просуванню національного туристичного продукту на 
внутрішньому та міжнародному ринках.

Для просування туристичного іміджу держави використо-
вуються такі методи: зустрічі фахівців із відомими політичними 
діячами або журналістами, виступи на телебаченні та радіо, 
безкоштовне розповсюдження інформаційних матеріалів, книг, 
брошур і дисків, участь національних туристичних адміністра-
цій у виставках-ярмарках. Усі ці методи можуть використову-
ватися туристичними або торговими представництвами країни 
за кордоном. Покращенню туристичного іміджу держави також 
сприяють міжнародні двосторонні та багатосторонні угоди про 
співробітництво між міністерствами або відомствами, що від-
повідають за розвиток туризму.

Витрати на проведення заходів із просування туристичного 
іміджу держави можуть становити більше половини бюджету 
національних туристичних адміністрацій. Значна частина цих 
коштів спрямована на фінансування діяльності з реклами та 
зв'язків із громадськістю. Нині перше місце у світі за річним 
бюджетом для проведення заходів із просування туристичного 
іміджу держави за кордоном займає Іспанія.

2. Державний вплив на ціноутворення. До способів держав-
ного регулювання цін на туристичну продукцію належать:

– контроль ціноутворення на підприємствах соціальної 
інфраструктури, готельних і транспортних підприємствах, 
зокрема, використання різних знижок та пільг для стимулю-
вання туристичної діяльності у низький сезон;

– уведення або скасування податків із продажу туристич-
них послуг і товарів туристичного призначення;

– безпосередній вплив на рівень цін на підприємствах, 
що належать державі або нею контролюються;

– відкриття пунктів із продажу туристичних товарів у мит-
них зонах. Контролюючи ціни, держава може збільшити (змен-
шити) попит на окремі види туристичних послуг, захистити інте-
реси подорожуючих осіб, позбавити їх зайвих витрат [1].

3. Ліцензування, стандартизація, сертифікація. Якщо 
неможливо вплинути на ціни, держава може здійснити непря-
мий ціновий контроль за допомогою ліцензування та встанов-
лення градації якості послуг. Туроператори завжди зацікавлені 
у підвищенні цін на послуги та подекуди їх збільшують навіть 
тоді, коли кількість запропонованих послуг перебільшує попит. 
За таких обставин, наприклад, державна сертифікація турис-
тичних послуг дає змогу зменшити ціни, привівши їх у відпо-
відність із установленою градацією якості послуг.

4. Збільшення доходів громадян. Держава має великі 
можливості впливу на ступінь оплати праці, стан пенсійного 
забезпечення, рівень соціальних виплат тощо. Підвищення 
матеріального забезпечення громадян, надання робітникам 
та службовцям різноманітних соціальних гарантій та пільг за 
рахунок підприємств або профспілок завжди сприяють збіль-
шенню попиту на туристичні послуги.

Одними із методів публічного адміністрування туристичної 
пропозиції є: дослідження, планування та регулювання турис-
тичної діяльності; оподатковування туристичних підприємств; 
створення сприятливих умов для інвестицій у туризм [2].

Дослідження, планування та регулювання туристичної 
діяльності. Дослідження туристичної діяльності забезпечу-

ється органами державної статистики, зокрема через моні-
торинг змін показників кількості туристів та державними 
замовленнями на відповідні дослідження, а також звітами гро-
мадських організацій зі сфери туризму.

Планування органами публічного адміністрування турис-
тичної діяльності зумовлюється вибором різних цілей роз-
витку туризму (максимізація надходжень іноземної валюти, 
залучення платоспроможних клієнтів, збільшення зайнятості 
населення, економічна підтримка слабких регіонів), оцінкою 
туристичних ресурсів, обробленням інформації про турис-
тичну діяльність.

Оподатковування туристичних підприємств. Держава 
визначає податкові режими для різних груп підприємств сфери 
туризму: пільговий, звичайний або жорсткий. Наприклад, під-
вищені податкові ставки доцільно використовувати для оподат-
кування діяльності казино або нічних клубів (держава може 
забирати до половини їх прибутку). Податкові знижки застосо-
вуються для підприємств, що обслуговують туристів у низький 
та середній сезони. Деяким туристичним організаціям можуть 
також надаватися пільгові тарифи на комунальні послуги.

Створення сприятливих умов для інвестицій у туризм. 
Оскільки інвестиції в туризм пов'язані з величезним ризиком, 
від держави потрібні чималі зусилля для залучення фінансо-
вих коштів у розвиток туристичної галузі порівняно з іншими 
секторами економіки. Великий ризик пов'язаний із високою 
чутливістю туристичної галузі до економічних, політичних, 
соціальних та кліматичних змін у країні.

До основних видів державних інвестицій у туризм нале-
жать: гранти на розвиток окремих видів туризму; пільгові 
позики урядових структур; продаж, оренда землі за ціною, яка 
значно нижче ринкової; пільговий податковий режим для інвес-
торів; субсидії та дотації на розвиток транспорту та комуніка-
цій [1]. 

Не менш значний вплив на розвиток сприятливих інвес-
тиційних умов у туристичний комплекс відіграють громадські 
організації з туризму. Громадські туристські організації (асо-
ціації, громадські організації та об'єднання, федерації, профе-
сійні клуби) виконують функції недержавного регулювання у 
сфері туризму. Їхня діяльність спрямована на створення умов, 
сприятливих для розвитку туристського бізнесу і туризму як 
соціального явища.

Основні напрями діяльності громадських туристських 
організацій:

• сприяння у розвитку професійної туристської середо-
вища і туристського громадського активу;

• розвиток корпоративних форм туристського бізнесу, 
корпоративних стратегій та виконання партнерських проектів;

• вивчення та впровадження передового досвіду, а також 
новацій;

• розвиток туристської освіти і наукових досліджень;
• розширення масштабів туризму та його позитивного 

впливу на економіку і соціальну сферу;
• вдосконалення структури туристської галузі;
• вивчення кон'юнктури ринку та розроблення рекомен-

дацій;
• сприяння підвищенню якості обслуговування, диверси-

фікації туристського продукту і його просуванню;
• сприяння розвитку здорової конкуренції на місцевому 

ринку;
• сприяння розвитку партнерських зв'язків підприємств 

туризму з підприємствами пов'язаних із туризмом галузей 



188

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

економіки, передусім підприємствами транспорту, торгівлі та 
харчування, виставкового бізнесу, підприємствами кредитно- 
фінансової сфери та ін.

Недержавний сектор управління у сфері туризму виконує 
завдання зі створення основ для внутрішньої самоорганізації у 
сфері туризму та посилення громадських стимулів, які є необ-
хідною умовою розвитку туристської галузі в цілому.

Система публічного адміністрування в галузі туризму базу-
ється на дотриманні певних принципів:

– створення конкурентоспроможного на міжнародному 
ринку національного туристичного продукту, здатного макси-
мально задовольнити туристичні потреби населення країни, 
забезпечення на цій основі комплексного розвитку регіонів;

– ефективне і раціональне використання природних 
ресурсів та об'єктів культурної спадщини з одночасним їх збе-
реженням і відновленням, профілактика та мінімізація негатив-
ного впливу туристичної діяльності на довкілля;

– удосконалення структури управління, реалізація дер-
жавної туристичної політики шляхом координації діяльності 
центральних і місцевих органів виконавчої влади та суб'єктів 
підприємництва;

– розвиток конкурентоспроможного транспортного 
обслуговування туристичної галузі;

– удосконалення системи підготовки кадрів для сфери 
туризму, розроблення та впровадження сучасних освітніх тех-
нологій;

– становлення і розвиток інноваційної діяльності та нау-
кове забезпечення туризму [2].

Варто також ураховувати той факт, що стратегічне плану-
вання у сфері туристичної індустрії необхідно здійснювати на 
основі стратегії соціально-економічного розвитку країни, що 
буде забезпечувати його цільову спрямованість на покращення 
якості життя населення як основний показник оцінки сталого 
розвитку туризму.

В Україні Департамент туризму та курортів входить до 
складу Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Голов-
ною метою діяльності Департаменту є забезпечення форму-
вання та реалізації державної політики у сфері туризму та 
курортів.

Основними завданнями департаменту є: розроблення про-
позицій щодо формування та реалізації державної політики у 
сфері туризму та курортів, у тому числі: визначення та реалі-
зація основних напрямів державної політики у сфері туризму, 
пріоритетних напрямів розвитку туризму; визначення основ 
безпеки туризму; нормативно-правового регулювання від-
носин у сфері туризму (туристичного, готельного, екскурсій-
ного та інших видів обслуговування громадян); установлення 
системи статистичного обліку та звітності у сфері туризму та 
курортно-рекреаційного комплексу; участь у розробленні та 
реалізації міжнародних програм із розвитку туризму; реалі-
зація основних пріоритетних напрямів державної політики у 
сфері туризму, у тому числі забезпечення становлення туризму 
як високорентабельної галузі економіки України, заохочення 
національних та іноземних інвестицій у розвиток індустрії 
туризму, створення нових робочих місць; розвиток в'їзного 
та внутрішнього туризму, сільського, екологічного (зеленого) 
туризму; створення сприятливих для розвитку туризму умов 
шляхом спрощення та гармонізації податкового, валютного, 
митного, прикордонного та інших видів регулювання; забез-
печення доступності туризму та екскурсійних відвідувань для 
дітей, молоді, людей похилого віку, інвалідів та малозабезпече-

них громадян; узагальнення практики застосування законодав-
ства з питань туризму та курортів, підготовка пропозицій щодо 
вдосконалення або розроблення нових законодавчих і норма-
тивно-правових актів у цих сферах.

Для створення індустрії туризму сучасного рівня необхідно 
залучати матеріальні і фінансові ресурси. У багатьох країнах 
індустрія туризму створювалася із залученням іноземного капі-
талу. Використання іноземних інвестицій, як свідчить світова 
практика, припускає активний державний вплив за допомогою 
податково-фінансової політики. Створення сприятливих умов 
для інвестицій у туристичну індустрію, надання пільгових кре-
дитів, установлення податкових і митних пільг туроператорам 
і туристичним агентам, що займаються туристичною діяль-
ністю на території України, приваблюючи іноземних громадян 
у цю сферу, скорочення податків і зборів або звільнення від 
них на початковій стадії створюваних разом із закордонними 
інвесторами компаній і фірм, допомога цільовими бюджет-
ними субсидіями – це ті заходи, що повинні бути узгоджені з 
обов'язковими умовами зі створення додаткових робочих місць 
і залучення місцевої робочої сили й інших ресурсів, що сприя-
ють активізації економіки.

Надання послуг туризму і рекреації в умовах ринку повинне 
супроводжуватися захистом прав та інтересів споживачів, 
забезпеченням їхньої безпеки. Правову основу для цього ство-
рює Закон України «Про захист прав споживачів», що визначає 
права споживача на безпеку послуг, на одержання необхідної 
інформації, гарантії і відповідальності постачальника (вико-
навця) послуг і т. д.

Специфіка послуг туризму відбивається і на процесі їхнього 
ціноутворення. Для них характерна висока еластичність цін у 
різних сегментах туристичного ринку, що залежить від співвід-
ношення попиту та пропозиції. Нематеріальна природа послуг 
зумовлює особливості ринкового ризику, пов'язаного з утво-
ренням нереалізованих запасів туристичного призначення, а 
також імовірність того, що ціна на ці товари та послуги може 
бути збита конкурентами. Виникає небезпека «цінових війн» у 
різних секторах індустрії туризму, що загострюється сезонною 
диференціацією цін, їхньою залежністю від цін і тарифів на 
товари й послуги сумісних галузей. Місцеве державне регулю-
вання повинне враховувати цю специфіку під час перегляду цін 
і тарифів на послуги галузей із природною монополією.

Публічне адміністрування в контексті сталого розвитку 
повинне будуватися так, щоб споживач був у центрі уваги, 
тільки тоді буде реалізоване його право на доступність послуг, 
право на відпочинок, на волю пересування. Зусилля місцевої 
влади повинні бути спрямовані не тільки на обмеження моно-
полії у сфері пропозиції туристичних послуг, а й на підвищення 
соціальної відповідальності підприємництва.

Управління туризму, визнаючи туристичну діяльність як 
одну з перспективних галузей економіки регіону на засадах 
сталого розвитку, повинно здійснювати її регулювання відпо-
відно до таких принципів: сприяти туристичній діяльності і 
створювати сприятливі умови для її розвитку; визначати і під-
тримувати пріоритетні напрями туристичної діяльності; фор-
мувати уявлення про регіон як про туристично й екологічно 
привабливий; здійснювати підтримку і захист туристів, туропе-
раторів, туристичних агентів і їх об'єднань.

Одна з основних цілей місцевого регулювання туристичної 
діяльності – забезпечити права громадян на відпочинок, сво-
боду пересування та інші права під час здійснення подорожей. 
Управління туризму сприяє розвитку туристичної діяльності: 
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допомагає готувати кадри, організовувати наукові дослідження 
у сфері туристичної індустрії, забезпечує картографічною 
продукцією тощо. За підтримки Управління туристи, туропе-
ратори, туристичні агенти та їхні об'єднання беруть участь в 
українських та міжнародних туристичних програмах.

Іншою важливою метою регулювання місцевих органів 
публічного адміністрування є охорона навколишнього природ-
ного середовища. Підприємництво у сфері туризму пов'язане 
з використанням природних рекреаційних туристичних ресур-
сів у вигляді лікувально-оздоровчих місцевостей, земель, лісів, 
водних ресурсів, природних заповідників, національних пар-
ків, курортів і т. д. Оскільки природні ресурси, як це встанов-
лено законодавством, знаходяться в державній власності, то в 
умовах змішаної ринкової економіки їх використання у сфері 
туризму ґрунтується на орендних відносинах. Охорона навко-
лишнього природного середовища повинна здійснюватися так, 
щоб у ході туристичної діяльності створювались умови для 
виховання культури, утворення й оздоровлення туристів.

Концептуальні завдання органів публічного адміністрування 
туристичного бізнесу в контексті сталого розвитку регіонів 
повинні полягати в розробленні місцевої концепції сталого роз-
витку туризму, в якій повинен бути встановлений рівний пріо-
ритет внутрішнього туризму і послуг іноземним туристам; на 
внутрішньому ринку перевага повинна віддаватися екологічним 
видам туризму для українських громадян, доступних широким 
прошаркам населення; у створенні умов для формування адрес-
ного туризму соціально незахищених верств населення; у ство-
ренні можливостей для погодженого розвитку всіх численних 
елементів сектора туризму; в оптимальному поєднанні політич-
них, економічних, екологічних і соціальних вигод від туризму і 
розподілу їх усередині суспільства, зводячи при цьому до міні-
муму проблеми, пов'язані з туризмом; у формуванні необхідних 
координаційних структур у сфері вивчення ринку; в оцінюванні 
можливостей розміщення, вибору типів і ступеня розвитку 
визначних об'єктів, послуг і інфраструктури в туристичному сек-
торі; у досягненні інвестиційної привабливості туризму; у забез-
печенні орієнтирів для постійного контролю над ходом і напря-
мами розвитку туризму в контексті природоохоронної політики.

Висновки. Важливими суб’єктами туристичної індустрії є 
органи публічного адміністрування. Публічне адміністрування 
туристичної діяльності є одним з механізмів реалізації дер-
жавної політики в галузі туризму, яка включає в себе комплекс 
організаційних, соціально-екологічно-економічних, політи-
ко-правових та інших методів, що використовуються з метою 
створення умов для розвитку туристичної галузі в країні. У 
процесі запровадження децентралізації влади було б доречним 
надати більші повноваження обласним та місцевим органам 
державної влади брати безпосередню участь у регулюванні 
туристичної діяльності. 

Публічне адміністрування туристичного бізнесу в контексті 
сталого розвитку повинне будуватися так, щоб споживач був у 
центрі уваги, тільки тоді буде реалізоване його право на приступ-

ність послуг, право на відпочинок, на волю пересування. Зусилля 
місцевої влади повинні бути спрямовані не тільки на обмеження 
монополії у сфері пропозиції туристичних послуг, а й на підви-
щення соціально-екологічної відповідальності підприємництва.
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Бойко Е.А., Левенец Ю.А. Публичное админи-
стрирование туристического бизнеса региона на 
принципах устойчивого развития

Аннотация. В статье исследованы теоретические 
аспекты публичного администрирования туристиче-
ского бизнеса. Определены методы государственного 
регулирования туристического спроса. Проанализиро-
вано влияние общественных организаций на развитие 
благоприятных инвестиционных условий в туристиче-
ский комплекс. Определена система принципов пуб-
личного администрирования туристического бизнеса в 
контексте устойчивого развития. Предложены концеп-
туальные задачи региональных органов публичного ад-
министрирования туристического бизнеса в контексте 
устойчивого развития.

Ключевые слова: публичное администрирование, 
туристический бизнес, устойчивое развитие, стратегия 
управления, природоохранная политика, туристическая 
сфера, туристические услуги.

Boiko Ye.O., Levenets Yu.A. Public administration 
of regional tourism business on the foundations of sus-
tainable development

Summary. The theoretical aspects of public admin-
istration of tourism business are examined in the article. 
Methods of state regulation of tourist demand are identi-
fied. The influence of non-governmental organizations on 
the development of a favourable investment climate in 
the tourist complex is analysed. The system of principles 
of public administration of tourism business in the context 
of sustainable development is determined. The conceptual 
problem of regional bodies of public administration of tour-
ism business in the context of sustainable development is 
formulated.
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ОСОБЛИВОСТІ, ХАРАКТЕР І ТРАНСФОРМАЦІЙНА ДИНАМІКА 
РОЗВИТКУ РЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Анотація. У статті досліджено основні теорії тран-
сформаційних змін в економіці, акцентовано увагу на 
ролі соціальної політики в умовах транзитивних явищ. 
Проаналізовано динаміку рентної політики України та 
виявлено основні недоліки в системі еколого-економіч-
них відносин.

Ключові слова: рентна політика, соціально орієн-
тована політика, рентний дохід, транзитивна економіка.

Постановка проблеми. Останнім часом проблеми вилу-
чення та розподілу рентних доходів стали дуже часто обго-
ворюватися як у наукових, так і політичних кругах України. 
Основними причинами є досить різка диференціація рівня 
життя населення країни та спливаючі невідомо куди надпри-
бутки від видобування природних ресурсів України. 

Кожен раз, коли науковці та представники влади шукають 
шляхи забезпечення економічного зростання та більш ефектив-
ної регуляторної політики, вони звертаються до врегулювання 
рентних ставок на життєво необхідні природні ресурси. Кожен 
раз такий «новий підхід» призводить до зростання цін на при-
родні ресурси, використання тіньових розрахункових схем, 
виснаження ресурсів регіонів та необхідності знову вдоскона-
лювати рентне регулювання в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання дер-
жавного регулювання сфери природокористування, зокрема 
надрокористування, податкової і рентної політики, є об’єктом 
уваги широкого кола як вітчизняних, так і зарубіжних уче-
них. Найбільш глибоко та предметно вони висвітлені в працях 
Амоші О.І., Балацького О.Ф., Витвицького Я.С., Геєця В.М., 
Данилишина Б.М., Данилюка М.О., Діяка І.О., Долішнього М.І., 
Жулавського А.Ю., Кваснюка Б.Є., Коваля Я.В., Кравціва В.С., 
Лисецького А.С., Лукінова І.І., Малого І.Й., Мельника Л.Г., 
Міщенка В.С., Мішеніна Є.В., Пасхавера Б.Й., Стадниць-
кого Ю.І., Стариченко Л.Л., Степанова В.М., Теліженка О.М., 
Туниці Ю.Ю., Харічкова С.К., Хвесика М.А. Серед зарубіжних 
учених економічним оцінкам та методам регулювання сфери 
природокористування, у т. ч. надрокористування, присвячено 
роботи Бєлова Ю., Бревера К., Буздалова І., Вельмера Ф., 
Голуба А., Гофмана К., Ейсмонта О., Івановського С., Кимель-
мана С., Комарова М., Линника Л., Маркандія А., Маккензі В., 
Ніколаєва І., Орлова В., Панскова В., Парсона Р., Скотта А., 
Реймерса Р., Шмойлова С., Чукаєвої І., Яковця Ю., Сігал П.

Історичний внесок у дослідження рентних відносин у 
сферах землеволодіння та землекористування започаткували 
класики політекономії Петті В., Кене Ф., Сміт А., Рікардо Д., 
Сей Ж.Б., Мілль Дж.Ст. та ін. Сучасні підходи до трактування 
рентних відносин було сформовано такими представниками 
неокласичної економічної теорії, як: Джевойс У., Менгер К., 
Маршал А., Кларк Дж.Б., та представниками інституційної еко-
номічної теорії, серед яких: Алчіан А., Аткінсон Е., Бенсон Б.,  

Б’юкенен Дж., Крюгер Е., Норт Д., Ослунд А., Стіглер Дж., 
Таллок Г., Толісон Р. та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Недосконалість системи державного управління і 
поетапність трансформації усієї системи економічних відно-
син призвели до гіпертрофованого розвитку посередницьких 
структур у підприємницькій діяльності, що сприяло станов-
ленню штучних монополій та посиленню їх впливу на товарні 
і фінансові потоки. Монопольний статус суб’єкти підприєм-
ницької діяльності використовують для максимізації власних 
доходів, у тому числі для перерозподілу на свою користь при-
родно-ресурсної ренти [1].

Особливості структури ринку в перехідний період, пере-
дусім його реформованість та незбалансованість, є причиною 
того, що частина рентного доходу втрачається у фінансових 
потоках, тому основним завданням, на нашу думку, у сфері 
державного регулювання є внесення відповідних змін до 
законодавчих актів із питань природокористування та деяких 
галузевих нормативно-правових актів, а також, як зазначають 
Данилишин Б. і Міщенко В., створення ринкового балансу 
інтересів усіх учасників рентного процесу через упровадження 
відповідних організаційно-економічних механізмів [2]. Саме 
узгодження інтересів між державою, видобувними підприєм-
ствами повинно забезпечити соціальну та економічну перспек-
тиву у створенні соціально орієнтованої політики країни.

Сьогодні існує безліч способів і розподілу рентних дохо-
дів, у тому числі і метод, запропонований Галинською Ю.В. 
[3]. Але головним є те, як природна рента буде перерозподі-
лена між членами суспільства і яка частина буде спрямована 
на відновлення природно-ресурсного потенціалу в цілому. 
Безумовно, частина природно-ресурсної ренти повинна нале-
жати державі. Це важливе джерело поповнення державного 
бюджету. Перехід на принципи сталого розвитку пов'язано зі 
справедливим розподілом ренти на користь усього суспільства, 
тому регулюючі функції держави щодо видобутку і збалансова-
ного використання природних ресурсів повинні бути посилені 
і закріплені законодавчо.

Мета статті полягає у дослідженні механізму розподілу 
рентного доходу від видобування природних ресурсів в умовах 
трансформації соціальної політики країни.

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналізу-
ючи трансформаційні зміни, які відбуваються в економіці та 
суспільстві України за останні декілька років, можна погоди-
тися з теорією Шумпетера Й., який обґрунтував гіпотезу, що 
економічний розвиток відбувається у формі дисгармонійних 
стрибків і ривків, які проходять унаслідок освоєння принци-
пово нових інвестиційних проектів (інновацій). Процес роз-
витку неминуче припускає чергування порівняно недовгих 
періодів процвітання і депресії через порушення звичного для 
системи кругообігу ресурсів і доходів [4].
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Відповідно до економічної теорії Ростоу В., процес роз-
витку та трансформації економіки слаборозвинених країн  
(до яких належить Україна за міжнародними рейтингами) 
неможливий без структурних змін, знаходження свого місця у 
світовій економіці та розподілу доходу [5]. А перехід до стадії 
зростання можливий за умов мобілізації внутрішніх та зовніш-
ніх інвестиційних ресурсів, заощадження значної частки наці-
онального доходу у формі інвестицій задля нарощення темпів 
економічного розвитку [6].

Оуенс Е. пов’язує трансформаційні зміни в економіці країн 
не тільки з підвищенням продуктивних сил суспільства, а й з 
якісними характеристиками щодо політичних ідей, формою 
державного управління та роллю людей у суспільному житті. 
Розвиток розглядається як багатоплановий процес, що веде до 
радикальних змін у соціальних структурах, поведінці людей, 
суспільних інститутах, а також як скорочення безробіття [7]. 
Тобто це комплекс змін, за допомогою яких соціальна система, 
орієнтована на задоволення основних потреб та попиту окре-
мих людей і груп населення, рухається від стану загальної неза-
доволеності до нових сприятливіших матеріальних і духовних 
умов життя.

Окремо, на нашу думку, слід виділити концепцію тран-
сформації централізовано керованої економіки Німеччини, яка 
була сформована після Другої світової війни, розроблену кейн-
сіанцями Фрайбурзької школи ордолібералів. Використання 
міждисциплінарного підходу дало змогу Мюллеру-Армаку А., 
Ойкену В., Репке В., Бьому Ф. та Рюстову А. розробити концеп-
цію соціально орієнтованої політики, в основі якої були кри-
тичний аналіз монополістичного капіталізму та відповідний 
пошук шляхів створення економічного порядку, звільненого 
від пороків приватнокапіталістичних фінансово-промислових 
груп, що забезпечують собі протекцію державної влади [8].

Саме соціальна політика у трансформаційній економіці 
виконує захисну функцію для населення країни. Проте особли-
вістю соціальної політики у цей період є її нестабільність, коли 
протягом короткого періоду часу можуть діаметрально зміню-
ватися мета соціальної політики, її зміст і роль у трансформа-
ційних процесах. Це пояснюється значною залежністю її від 
суб’єктивних чинників, а також від об’єктивно заданих обме-
жень. Спільним для постсоціалістичних країн є спрямованість 
соціальної політики переважно на надання допомоги окремим 
найменш захищеним категоріям населення, що звужує її. Для 
решти працездатних членів суспільства визначальним стає 
принцип індивідуальної відповідальності, коли рівень доходів 
та соціальної захищеності індивідів залежить лише від їхньої 
трудової діяльності та ініціативи.

На нашу думку, це не зовсім справедливий розподіл соці-
альної захищеності населення. Безумовно, соціальний захист 
населення країни – це відображення економічних процесів 
і явищ, які відбуваються в суспільстві, але якщо країна має 
природні ресурси, які є безумовним джерелом доходу терито-
ріальних громад, то природна рента повинна буди джерелом 
додаткового доходу та соціальної захищеності населення. Тому 
одним із головних завдань соціально орієнтованої політики 
держави є справедливий розподіл рентних доходів від видо-
бування природних ресурсів між усіма членами суспільства як 
соціальна захищеність чи додатковий дохід.

У кінці XX ст. відбулися значні структурні зрушення в 
паливно-енергетичному комплексі, що призвело до зміни орга-
нізаційних структур, наявної інституційної бази та методології 
державного регулювання не тільки в енергетиці, а й у цілому в 

галузях природних монополій. На цей процес вплинули лібера-
лізація і глобалізація світової торгівлі енергоресурсами. Нерів-
номірність розміщення запасів ресурсів призвела до зростання 
міжнародної торгівлі енергоресурсами, загострення конкурен-
ції на світовому (нафтовому) та регіональних (природного газу, 
вугілля) ринках, а отже, і до відповідних змін, що склалися в 
першій половині минулого століття в структурній організації 
та інституційній базі енергетичних ринків.

Усе це вимагає, незважаючи на підвищення ефективності 
використання енергетичних ресурсів на всіх стадіях енерге-
тичного ланцюга, залучення в господарський оборот усе нових 
обсягів природних енергетичних ресурсів.

Згідно з Програмою діяльності Кабінету Міністрів «Подо-
лання впливу світової фінансово-економічної кризи та посту-
пальний розвиток», яка націлена на мінімізацію впливу фінан-
сової кризи на економіку України та вихід з кризи, період до 
2020 р. буде характеризуватися подальшим розширенням 
використання власних мінеральних ресурсів як для внутрішніх 
потреб, так і для експорту. Це посилить ураженість геологіч-
ного середовища, зумовлену порушенням стійкості гірського 
масиву, прогресуючим накопиченням відходів видобутку і 
збагаченням мінеральної сировини, порушенням гідрогеоло-
гічного режиму територій, просіданням земної поверхні над 
гірничими виробками, викидами і скидами в атмосферу і водне 
середовище.

Необхідно досягти екологічно доцільного й економічно 
збалансованого використання природних ресурсів через струк-
турну перебудову господарства та подолання дисбалансу роз-
витку [9]. Одним із шляхів стратегічного розвитку є справедли-
вий розподіл ренти із видобутку природних ресурсів.

Ми вважаємо, що справедливий розподіл природо-ресурсної 
ренти є тим механізмом, який може підвищити ефективність 
використання людського, виробничого і природного потенці-
алу, забезпечити підвищення конкурентоспроможності наці-
ональної економіки, досягти стабільного сталого розвитку і 
підвищення добробуту громадян України.

У національній системі управління природними ресурсами 
природно-ресурсна рента як складова частина суспільного 
доходу реалізується переважно в різних формах платності при-
родокористування. В Україні ще на етапі становлення та фор-
мування рентної політики плата за використання природних 
ресурсів стала важливим складником еколого-економічного 
механізму, що почав створюватися з 1990-х років. Платежі фор-
мувалися на базі рентної методології, за змістом та спрямуван-
ням відповідних коштів розглядалися передусім як відтворю-
вальні та природоохоронні [10].

Україна як самостійна держава нараховує тільки 25 років неза-
лежності, тому основні науково-методичні засади щодо рентних 
відносин дісталися в спадок від СРСР. У 60–70-х роках ХХ ст. 
найбільш значний внесок був зроблений Гофманом К.Г., який 
запропонував розрахунок рентного доходу на природні ресурси 
на базі замикаючих витрат. Але, як показала практика, цей метод 
дуже складний та потребує спеціальних розрахунків. Так само 
поняття замикаючих витрат зазнало певної трансформації.

У сучасних умовах міжнародного розподілу праці та глоба-
лізації для країн з однаковими кліматичними умовами зовсім 
утрачає зміст класичного поняття замикаючих витрат. Сьогодні 
економічна теорія ув’язує світові ціни на природні ресурси з 
поточними витратами на їх видобування, що підтверджує тру-
дова теорія вартості Маркса К. про те, що «оптимальний обсяг 
виробництва на кожній ділянці, а отже, і обсяг застосування 
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капіталу й праці визначаються оптимальним (рівноважним) 
станом, коли граничні витрати, вимірювані у грошах, дорівню-
ють ринковій ціні продукту» [11].

Сьогодні рентна частина доходів стягується в рамках 
загальної системи оподаткування доходів – через податок на 
прибуток (диференційна рента), незначною мірою через пода-
ток на додану вартість, експортне мито (на продукцію природо-
експлуатаційних галузей). Суттєва частина доходу від експлу-
атації природних ресурсів за сучасних умов не контролюється 
державою і не надходить у державний і місцеві бюджети [12]. 

Як показує досвід розвинених країн, на вилучення ренти 
орієнтується значна частина податків. Окрім загальновідомих, 
практикуються спеціальні податки на прибуток видобувних 
компаній, диференційовані рентні платежі, земельний податок, 
експортне мито, акцизи. До цього додаються опосередковані 
податки, за допомогою яких вилучається надмірний дохід, 
отриманий за рахунок перерозподілу ренти споживачами при-
родно-сировинних ресурсів. У цілому за світовим досвідом 
рентна політика щодо природних ресурсів значною мірою 
трансформується саме в політику обмеження надприбутків.

Сучасні умови видобутку основних бюджетоутворюючих 
природних ресурсів (нафти, газу, газового конденсату) в Укра-
їні характеризуються тим, що з 1 січня 2016 р. запроваджене 
нове обтяження у вигляді збільшення ставки плати за видобу-
вання вуглеводнів до 70% відповідно до Закону України «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких зако-
нів України щодо податкової реформи» [13]. Згідно із Законом, 
ставки рентної плати за використання надрами під час видобу-
вання природного газу, включаючи (нафтовий) попутний газ, 
газ (метан), вугільних родовищ, сланцевий газ, газ централь-
но-басейнового типу, газ колекторів твердих порід:

– видобутого з покладів, які повністю або частково пере-
бувають на глибині понад 5 000 м, зменшено з 55% до 29%;

– видобутого з покладів, які повністю розташовані на 
глибині понад 5 000 м, зменшено з 28% до 14%;

– видобутого з покладів на глибині до 5 000 м і який реа-
лізується для потреб населення, знижено з 70% до 29%. Однак 
як тимчасовий захід із 1 січня 2016 р. ставка рентної плати за 
користування надрами залишається на рівні 70% [14].

З одного боку, збільшення рентних платежів – це логічний 
крок для збільшення доходної частини бюджету, тому що, по 
суті, це дохід держави, його платять надрокористувачі за пере-
дані їм у користування природні ресурси. Ця плата стягується 
з обсягу видобутого газу чи нафти в момент видобутку її з надр 
і обчислюється у відсотках від запланованої валової виручки, 
отриманої від продажу вуглеводнів і, відповідно до Конституції, 
є об'єктами права власності українського народу. Але ж, з іншого 
боку, у сучасних умовах транзитивної економіки країні необ-
хідний розвиток енергетичної галузі. Збільшення обсягів газу 
власного видобутку забезпечить енергонезалежність держави. 
А це напряму залежить від спроможності українського уряду 
збалансувати інтереси держави і бізнесу, створивши сприятли-
вий інвестиційний клімат для газо- та нафтовидобувних підпри-
ємств, передусім підприємств з іноземним капіталом. 

Частка приватних компаній у структурі всього ринку газо-
видобування в Україні становить лише 11%. Дослідження 
міжнародної консалтингової компанії у сфері енергетики IHS 
CERA Natural Gas and Ukraine's Energy Future вказує, що за 
даними геологорозвідки, за умови залучення інвестицій близько 
10 млрд. дол. США щорічно замість нинішніх 1 млрд. дол. 
США, які Україна вкладає у видобуток газу, до 2025 р. видо-

буток можна збільшити до 28 млрд. м3. Це за потреби насе-
лення близько 20 млрд. м3. Зрозуміло, що всередині країни 
знайти такий фінансовий ресурс не вбачається можливим, а 
отже, потрібно залучати кошти зовнішніх інвесторів, для яких 
головними умовами входження на ринок України є прозорість 
фіскальної політики та мінімізація регуляторних впливів [15].

Провідні аналітики з нафтогазової галузі вказують, що 
встановлення надвеликої рентної плати зовсім не виправдано 
щодо розробки нових родовищ. По суті, підприємства повинні 
віддати з прибутку частину незаробленого доходу у вигляді 
ренти, але під час розрахунку собівартості видобутку газу зов-
сім не враховувалися витрати на геофізичні роботи, буріння, 
облаштування родовищ, прокладання газопроводів, питання 
відводу земельних ділянок, отримання ліцензій та дозволів. 
А саме із цими питаннями зустрічається інвестор під час вхо-
дження на ринок, і ці витрати у декілька десятків разів пере-
вищують витрати на видобуток газу. Наприклад, для того щоб 
запустити видобуток газу із свердловини, пройти всі необхідні 
процедури, здійснити розвідку, отримати дозвільні документи, 
здійснити облаштування, підготовку свердловини, створити 
інфраструктуру, необхідно вкласти, за різними підрахунками, 
від 20 до 100 млн. грн. Уряд забуває віднести дані видатки на 
собівартість і не враховує їх під час розрахунку рентабельності. 
Не береться до уваги і той факт, що навіть на вивчених родови-
щах під час буріння свердловин лише кожна друга свердловина 
дає продукцію, а під час геологічного вивчення продукцію дає, 
у кращому випадку, лише кожна третя свердловина. Зрозуміло, 
що в такій ситуації, коли повністю забирають обігові кошти, не 
можна залучати інвестиції та проводити геологорозвідку, збіль-
шувати видобуток. 

Компанії, які отримали у своє розпорядження готові родо-
вища ще за часів радянської доби, – це, по суті, компанії, які не 
вкладали великих коштів, які користуються свердловинами, де 
можна лише відкрити вентиль і видобувати газ. Такі компанії 
мають високу рентабельність.

Висновки. Безумовно, трансформація рентної політики, 
яка здійснилася за останні декілька років, дуже значна. Ми не 
можемо не помічати, що рентна політика стала більш політи-
зованою і не завжди раціонально виправданою щодо викори-
стання природних ресурсів та відновлення регіонів, де здій-
снювалося видобування природних ресурсів. Сьогодні рентні 
платежі спрямовуються до державного бюджету для покриття 
його дефіциту, а не для справедливого розподілу, як це зазначено 
в Конституції України. Тому, на нашу думку, основним питан-
ням є вдосконалення механізму розподілу рентного доходу від 
видобування природних ресурсів між членами суспільства, що 
буде сприяти відновленню природно-ресурсного потенціалу 
регіонів та розвитку соціальної політики країни. Безумовно, 
частина природно-ресурсної ренти повинна належати державі, 
це важливе джерело поповнення державного бюджету, але ж 
перехід на принципи сталого розвитку країни пов'язаний зі 
справедливим розподілом ренти на користь усього суспільства, 
тому регулюючі функції держави щодо видобутку і збалансова-
ного використання природних ресурсів повинні бути посилені 
і закріплені законодавчо.

Аналізуючи вищесказане, можна зробити висновок, що:
– по-перше, необхідно диференціювати рентні платежі на 

природні ресурси (нафта, газ) щодо нових родовищ. Тобто для 
компаній, які сьогодні інвестують у пошук, буріння й облаш-
тування свердловин, має бути інший підхід до нарахування 
платежів з урахуванням затрат. Найголовніше, що цей підхід 



193

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

має бути таким, щоб не зупиняти залучення інвестиційних 
ресурсів. Більшість приватних компаній вкладають свої кошти 
в розвідку і геологічне вивчення. Компаніям, які сьогодні інвес-
тують у пошук, буріння й облаштування свердловин, можуть 
бути надані певні пільги на певний період (рік-два) щодо плати 
за користування надрами або повинні мати можливість цю 
плату використати на розвідку нових родовищ;

– по-друге, необхідно трансформувати рентну політику 
задля забезпечення збільшення соціального захисту терито-
ріальних громад країни за рахунок перерозподілу рентного 
доходу від видобування природних ресурсів. 
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Галинская Ю.В. Особенности, характер и транс-
формационная динамика развития рентной полити-
ки в Украине

Аннотация. В статье исследованы основные тео-
рии трансформационных изменений в экономике, ак-
центировано внимание на роли социальной политики 
в условиях транзитивных явлений. Проанализирована 
динамика рентной политики Украины и выявлены ос-
новные недостатки в системе эколого-экономических 
отношений.

Ключевые слова: рентная политика, социально 
ориентированная политика, рентный доход, транзитив-
ная экономика.

Halynska Yu.V. Features, character and transforma-
tional dynamics of rent policy development in Ukraine

Summary. The basic theories of transformational 
changes in the economy are investigated; attention is fo-
cused on the role of social policy in the conditions of tran-
sitive phenomena. The dynamics of rent policy of Ukraine 
is analysed and the major shortcomings in the system of 
eco-economic relations are revealed.

Keywords: rental policy, socially oriented policy, rental 
income, transitional economy.



СТАТИСТИКА



195

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

УДК 330.534:330.55

Затуливітер Ю.С.,
аспірант кафедри статистики та демографії,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ  
ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ
Анотація. Стаття присвячена дослідженню методів, 

за допомогою яких можливо відобразити в національ-
ному рахівництві екологічний фактор. З розвитком люд-
ського суспільства відбувається інтенсивне залучення 
природних ресурсів до господарської діяльності люди-
ни. Населення Землі зростає і відповідно збільшуються 
і модифікуються його потреби. Суспільство, прагнучи 
задовольнити свої проблеми, безперервно розширює 
масштаби виробництва. Сучасне виробництво в проце-
сі перетворення природних ресурсів у споживчі блага 
пагубно впливає на навколишнє середовище і на людей. 
Ці зміни є суттєвою детермінантою розвитку економі-
ки. Очевидним є те, що науково-технічний процес при-
зводить до залежності суспільного розвитку від при-
родних ресурсів. У свою чергу, забезпечення розвитку 
економіки держави вимагає статистичного аналізу та 
комплексного оцінювання впливу екологічних чинників 
на розвиток економіки. Статистичне оцінювання еколо-
гічних чинників розвитку економіки представляє собою 
вивчення й аналіз взаємозв’язків двох складових – еко-
логічної та економічної.

Ключові слова: екологічний чинник, розвиток еко-
номіки, екологічні витрати, система національних ра-
хунків, сателітні рахунки.

Постановка проблеми. Результати наукових розробок 
вітчизняних вчених-економістів стосовно статистичного дослі-
дження екологічних чинників значною мірою не відповідають 
вимогам сучасних користувачів. Розвиток державної статис-
тики передбачає гармонізацію національної системи показни-
ків із міжнародними стандартами, на рівні рекомендованому 
для статистичних служб країн-кандидатів на членство в Євро-
пейському Союзі. Однією з причин цього є ратифікація Украї-
ною багатьох міжнародних документів:

– Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіот-
ського протоколу до неї;

– Конвенції про транскордонне забруднення повітря на 
великі відстані;

– Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруд-
нювачі;

– Базельської конвенції про небезпечні відходи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням 

національного обліку, зважаючи на екологічні чинники, займа-
лися як іноземні, так і українські вчені. Так, Н.В. Пахомова та 
К.К. Ріхтер досліджували провідні напрямки формування еко-
номіки, спираючись на організаційні, інституційні, соціальні та 
екологічні нововведення міжнародних спільнот. Слід виокре-
мити українську вчену Л.С. Гринів, яка досліджувала теорети-
ко-методологічні засади розвитку національної економіки та 
моделі сталого еколого-економічного розвитку. Незважаючи на 
досить глибокі вивчення даної проблеми, залишаються теоре-
тико-методологічні питання, пов’язані саме із дослідженням, 

розробкою та інтеграцією екологічної складової в систему наці-
ональних рахунків, використовуючи існуючі методи ведення 
еколого-орієнтованих рахунків.

Постановка завдання. На основі викладеного можна 
сформулювати завдання дослідження, яке полягає в обґрун-
туванні теоретичних та методичних підходів до розроблення 
методів розкриття екологічної інформації в економічному змі-
сті та відображення її в національному рахівництві.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для узагаль-
нення економічних результатів функціонування національної 
економіки, дослідження динаміки макроекономічних показ-
ників та аналізу основних макроекономічних пропорцій у 
міжнародній і вітчизняній практиці використовується система 
національних рахунків (СНР). В Україні СНР реально почала 
створюватися в 1992-1993 рр. з розробленням відповідної наці-
ональної інституційної бази та методології СНР, закріплених у 
Концепції побудови національної статистики України та Дер-
жавній програмі переходу на міжнародну систему обліку і ста-
тистики.

Система національних рахунків – це система взаємопов’я-
заних економічних показників та класифікацій, які відобража-
ють найважливіші аспекти економічного розвитку, пов’язані з 
виробництвом і споживанням продуктів та послуг, розподілом 
і перерозподілом доходів, формуванням національного багат-
ства країни [3].

Взаємозв’язок показників СНР є базисом для моделю-
вання макроекономічних процесів у національній економіці, 
що використовуються як інформаційна база для обґрунтування 
управлінських рішень, формування та реалізації економічної 
політики держави; оцінки кон’юнктури ринку і вироблення 
економічної стратегії суб’єктів господарювання, координації 
зовнішньоекономічної і міжнародної діяльності [3].

Включення екологічних рахунків до СНР має надати 
інтегрований інструмент оцінки політики держави, що допо-
магатиме, зокрема, реалізації попереднього аналізу впливу 
різних законодавчих ініціатив. Постає питання необхідності 
узгодження визначень понять та класифікації, що пов’язані з 
обліком природних ресурсів, які використовуються в різних 
сферах: статистиці профільних державних структур, еколо-
гічній статистиці та в традиційних національних рахунках. 
Наприклад, система національних рахунків розглядає лише 
економічні активи, тобто активи для яких встановлено право 
власності та від яких можна отримувати економічний прибу-
ток, тоді як система інтегрованих еколого-економічних рахун-
ків розглядає складові природного капіталу. Дуже важливим є 
поєднання двох систем для подальшого вивчення їх взаємного 
існування. Об’єднуючим фактором для двох систем: екологіч-
ної та економічної є природокористування, передумова здійс-
нення економічних процесів. Також існує низка факторів які 
відокремлюють економічну систему від екологічної, наведені 
в таблиці 1.
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Результатом виробництва є продукція для подальшого спо-
живання суспільством та для його розвитку, а в процесі вироб-
ництва внаслідок технічних особливостей виробничого про-
цесу можуть створюватися небезпечні, шкідливі речовини, які 
потрапляють в навколишнє середовище. Виробництво, з одного 
боку, може позитивно впливати на природне середовище, а з 
іншого – призвести до його погіршення та руйнування, пору-
шення природної рівноваги та існуючих екологічних взаємо-
зв’язків.

Екологічні рахунки розраховують за такими підходами: 
поправки до національних рахунків; сателітні рахунки; рахунки 
природних ресурсів. Підхід поправки до національних рахун-
ків базується на системі національних рахунків і включає у них 
вартість шкоди, заподіяної навколишньому середовищу, вар-
тість послуг довкілля, запаси природного капіталу та витрати 
на захист навколишнього середовища. Сателітні рахунки фор-
мують додаткові рахунки до попередніх, щоб вести облік пото-
ків природних матеріалів (згідно з визначеннями і методиками, 
сумісними з національними рахунками), і нині є найпошире-
нішими. Рахунки природних ресурсів відображають потоки та 
запаси природних ресурсів, виражених у грошовому та фізич-
ному вимірі окремо від національних рахунків [1].

Найбільше уваги Європейські країни приділяють трьом 
типам екологічних рахунків: рахунки природних витрат, 
рахунки використання природних ресурсів економікою 
(рахунки ресурсних потоків) і рахунки забруднення повітря.

Система еколого-економічного обліку (СЕЕО) розроблена 
Організацією Об’єднаних Націй відповідно до міжнародних 
стандартів Системи національних рахунків, схвалена Комісією 
Європейських співтовариств, Міжнародним валютним фондом, 
Організацією економічного співробітництва та розвитку, та 
затверджена як міжнародний стандарт зі складання екологіч-
них рахунків на засіданні 43 сесії Статистичної комісії Органі-
зації Об’єднаних націй у 2012 році [7].

Завдання СЕЕО полягає у створенні бази даних для впро-
вадження політики сталого розвитку, в центрі уваги якої знахо-
дилися б крім економічних проблем проблеми охорони навко-
лишнього середовища. 

У системі еколого-економічного обліку слід виокремити 
матрицю NAMEA, яка була вперше запроваджена у Нідерлан-
дах у 1994 році та визнана Європейським Союзом як невід’ємна 
частина екологічних рахунків, що доповнюють Систему Наці-
ональних Рахунків. На сьогодні NAMEA – це матриця націо-
нальних рахунків, яка враховує екологічні фактори впливу на 
економічне становище держави і є офіційно визнаною країна-
ми-членами Європейського Союзу методологією обліку впливу 
екологічних факторів на навколишнє природне середовище [9]. 

Інформація, представлена в системі еколого-економічного 
обліку NAMEA, дає можливість відстежити впив викидів 
забруднювальних речовин за видами економічної діяльності 

на економічні показники та оцінити масштаби техногенного 
навантаження на навколишнє природне середовище. Матриця 
відображає джерела викидів забруднюючих речовин та вико-
ристання природних ресурсів. Для кожного виду забруднення 
надаються відповідні обсяги викидів за видами економічної 
діяльності від домогосподарств та від інших джерел забруд-
нення в межах держави, а також перенесення забруднення на 
території інших країн. Слід зазначити, що NAMEA охоплює 
всі види даних (у натуральних і вартісних одиницях виміру) 
про стан навколишнього природного середовища. Крім того, 
включається енергетичний баланс (використання та поста-
чання енергії), а також дані про стан водних ресурсів, запаси  
надр та лісів. 

У системі екологічних рахунків до найбільш вивченої сфери 
належать рахунки викидів забруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря (далі – Рахунки). Саме охорона атмосферного 
повітря є головною проблемою оздоровлення навколишнього 
середовища. Серед інших компонентів природного середо-
вища, атмосферне повітря особливо вимагає уваги. У атмос-
фері йдуть глобальні метеорологічні процеси, формується клі-
мат, тому повітря повинно бути чистим, тобто в допустимих 
нормах забруднене, і звичайно будь-яке відхилення від норми 
небезпечне. В атмосферу потрапляє значна кількість забрудню-
ючих речовин, внаслідок діяльності людини. Особливо більша 
частина припадає на діяльність, яка пов’язана зі спалюванням 
різних видів палива (для опалення, виробництва електроенер-
гії, під час експлуатації транспортних засобів) та на діяльність 
промислових підприємств. Також слід наголосити, що забруд-
нення атмосферного повітря містить в собі загрозу не тільки 
для здоров’я людей, а також завдає великого економічного 
збитку. Наприклад, пил, що надходить в атмосферу внаслідок 
діяльності промислових підприємств, може бути причиною 
погіршення якості атмосферного повітря, зменшення прозоро-
сті атмосфери, збільшення кількості днів у місті з туманами. 
Наявність у повітрі з’єднань сірки може прискорювати про-
цеси корозії металів, руйнування будівель, споруд, погіршувати 
якість промислових виробів та матеріалів, сприяти утворенню 
кислотних дощів, які спричиняють підвищення кислотності 
ґрунтів, зменшуючи їх продуктивність. Також великої шкоди 
завдають кислотні дощі лісам. Накопичення вуглекислого газу 
в атмосфері є однією із основних причин парникового ефекту – 
глобальної екологічної проблеми. Особливо актуальною є про-
блема для індустріальних областей. Викиди забруднюючих 
речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруд-
нення за регіонами за 2015 рік представлено в таблиці 2.

У 2015 році найбільший обсяг викидів припадає на Доне-
цьку та Дніпропетровську область. Велика щільність викидів у 
розрахунку на 1 кв2 спостерігається на Дніпропетровській та 
Донецькій області. Хоча можна помітити, що обсяг викидів у 
м. Київ не великий порівняно з іншими областями, а з іншої 

Таблиця 1
Ознаки екологічної та економічної системи.

Ознаки Екологічна система Економічна система
Об’єкт дослідження Процеси, пов’язані з природними ресурсами Господарські процеси

Предмет дослідження Вплив на навколишнє середовище процесів 
господарювання

Природний капітал як основа процесу 
виробництва

Взаємовплив За допомоги ресурсного потенціалу відбувається 
виробництво та розвиток економіки

Безпосередньо впливає на навколишнє 
середовище (негативно або позитивно)

Джерело: [2; 3; 4]
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сторони – щільність викидів у розрахунку на 1 кв2 прирівню-
ється до Донецької області. На одну особу найбільше викидів 
в Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській та Запо-
різькій області. 

Рахунки одночасно здійснюють загальний облік фізичних 
потоків між навколишнім середовищем та економікою країни 
(природні ресурси, залишки) та облік фізичних потоків в межах 
економічної системи (потоки продукції), що утворюються в 
результаті акумулятивних процесів, виробництва та спожи-
вання. За рахунок такої структури встановлюється зв’язок між 
навколишнім природним середовищем та економікою країни.

Рахунки відображають дані про викиди в атмосферу від-
повідно до вимог Системи Національних Рахунків. Характер-
ною рисою, допоміжних рахунків є те, що в основі їх розробки 
покладено принцип споживання. 

Принципи побудови Національних Рахунків та їх бухгал-
терські правила належать тільки до показників економічної 
системи. Вони визначають економічні складові Системи Наці-
ональних Рахунків. Рахунки викидів в атмосферне повітря як 
частина екологічних рахунків – є доповненням до показників 
екологічної системи та допомагають відобразити еколого- 
економічний стан країни. Це вимагає чіткого визначення тер-
міну «екологічна система» та проведення розмежування між 
екологічною та економічною системами.

Екологічна система включає в себе всі природні активи і 
потоки природного середовища, що не належать до економіч-
ної системи. Навколишнє середовище визначається як при-
родно створене оточення, від якого людство повністю залежить 
у своїй діяльності [9]. Екологічний рахунок з охорони атмос-
ферного повітря є доповненням до показників екологічної сис-
теми, який допомагає відобразити еколого-економічний стан 
країни. Варто підкреслити, що екологічний рахунок буде одним 
із елементів комплексу заходів щодо запобігання, контролю 
над використанням природних ресурсів, і з іншої сторони може 
слугувати для збереження і відтворення природно-ресурсного 
потенціалу, який використовується у процесі виробництва. 
Наразі залишається проблема взаємного впливу економічної 
системи та навколишнього середовища. Елементи еколого-еко-
номічної структури завжди взаємодіють між собою, тому треба 
розуміти, що сукупність елементів природного середовища 
має обмежений ресурсний потенціал і в процесі виробництва 
продукції утворюються відходи, які негативно впливають на 
навколишнє середовище.

Висновки з проведеного дослідження. Отже основним 
методом відображення екологічних витрат в національному 
рахівництві є розробка системи еколого-економічного обліку. 
Екологічні рахунки відповідно до міжнародних стандартів – це 
статистично-інформаційна система, яка поєднує національні 

Таблиця 2
Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення за регіонами за 2015 рік

Регіон Обсяг викидів Щільність викидів у 
розрахунку на 1 км2

Обсяг викидів у 
розрахунку на 1 особу, кгтис. т у % до 2014

Україна 2856,6 85,3 4954,3 66,7
Вінницька 134,7 108,2 5085,2 83,9
Волинська 4,7 111,3 235,4 4,5
Дніпропетровська 724,5 84,7 22694,8 221,8
Донецька1 913,8 87,6 34461,9 213,5
Житомирська 8,7 79,8 292,2 7
Закарпатська 4,4 113,8 346,2 3,5
Запорізька 193,7 93,7 7125,1 110,1
Івано-Франківська 223,9 97,9 16077,7 162
Київська 78,1 81,2 2778,4 45,1
Кіровоградська 14,9 126,3 606,6 15,3
Луганська1 115,2 58,2 4316,1 52
Львівська 103,7 103,5 4751,8 40,9
Миколаївська 15,8 99,3 642,8 13,6
Одеська 25,6 109,9 766,3 10,7
Полтавська 55,6 88,4 1934,1 38,5
Рівненська 10,2 88,4 510,2 8,8
Сумська 17,7 65,7 743,2 15,8
Тернопільська 8,6 103,6 617 8
Харківська 53,4 35,5 1698,9 19,6
Херсонська 8,9 123,5 312 8,3
Хмельницька 19,2 112,6 931,2 14,8
Черкаська 57,5 86,1 2747,3 46,1
Чернівецька 3,2 130,4 400,2 3,6
Чернігівська 33,9 81 1063,1 32,3
м. Київ 26,7 84,9 3193,0 9,2

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. 
Джерело: розроблено автором на основі даних Державної служби статистики України
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рахунки з екологічними рахунками. Еколого-економічний 
облік дозволяє оцінити екологічні витрати (виснаження і вплив 
на якість природних ресурсів), а також піднімає питання про 
включення в національне багатство природного капіталу. При-
родний капітал включає поновлювані ресурси, наприклад ліс, і 
не поновлювані – земля, ґрунт, підґрунтові активи і екологічні 
послуги. Імплементація еколого-економічних рахунків відпові-
дає основній меті державної екологічної політики до 2020 року, 
особливо в частині ліквідації залежності між економічним 
зростанням і погіршенням його стану, створення системи еко-
логічно збалансованого використання природних ресурсів та 
забезпечення переходу до системи інтегрованого екологічно-
го-економічного управління.
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Затуливетер Ю.С. Методы отображения экологи-
ческих затрат в системе национальных счетов

Аннотация. Статья посвящена исследованию мето-
дов, с помощью которых можно отобразить в националь-
ном счетоводстве экологический фактор. С развитием 
человеческого общества происходит интенсивное вов-
лечение природных ресурсов в хозяйственную деятель-
ность людей. Население Земли растет, и соответственно 
увеличиваются и модифицируются его потребности. Об-
щество, стремясь удовлетворить свои проблемы, непре-
рывно расширяет масштабы производства. Современное 
производство в процессе преобразования природных 
ресурсов в потребительские блага, пагубно влияет на 
окружающую среду и на людей. Эти изменения являют-
ся существенной детерминантой развития экономики. 
Очевидно, что научно-технический процесс приводит к 
зависимости общественного развития от природных ре-
сурсов. В свою очередь обеспечение развития экономики 
страны требует статистического анализа и комплексного 
оценивания влияния экологических факторов на разви-
тие экономики. Статистическое оценивание экологиче-
ских факторов развития экономики представляет собой 
изучение и анализ взаимосвязей двух составляющих – 
экологической и экономической.

Ключевые слова: экологический фактор, развитие 
экономики, экологические расходы, система нацио-
нальных счетов, сателлитные счета.

Zatulyviter Yu.S. Methods of representing environ-
mental costs in the system of national accounts

Summary. The paper highlights methods, which can 
represent environmental factor in national accounting. It 
is intensive involvement of natural resources in economic 
activity with the development of human society. World pop-
ulation is growing and consequently increasing and modi-
fied its needs. Society, trying to meet their needs, constantly 
expands the scale of production. It is obvious that scien-
tific and technological process leads to dependency from 
natural resources. On the other hand, ensuring of develop-
ment of the state economy requires statistical analysis and 
comprehensive evaluation of the impact of environmental 
factors on the economy development. Statistical evaluation 
of environmental factors of economic development is the 
consideration and analysis of the relationship of two com-
ponents – environmental and economic.

Keywords: environmental factors, economic develop-
ment, environmental costs, system of national accounts, 
satellite accounts.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ:  
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

Анотація. У статті проаналізовано сучасні підходи 
до розуміння економічної сутності поняття «ефектив-
ність банківської діяльності». Розглянуто ключові про-
блеми, які виникають при оцінюванні ефективності ді-
яльності банку та пов’язані з відсутністю уніфікованого 
понятійного апарату і відповідних моделей оцінювання 
продуктивності і результативності. 

Ключові слова: ефективність діяльності, DEA мо-
дель, параметричні методи, непараметричні методи, 
продуктивність, результативність.

Актуальність проблеми. Аналіз наявних підходів до розу-
міння економічної сутності ефективності банківської діяльно-
сті показує, що сьогодні фактично не вироблено уніфікованого 
підходу до визначення цього поняття. Проблема із правильним 
тлумаченням економічної сутності поняття «ефективність бан-
ківської діяльності» полягає перш за все у неоднозначному 
розумінні змісту самого терміну «ефективність», оскільки це є 
однією з найскладніших категорій сучасної економічної теорії. 

Враховуючи специфіку діяльності банків, оцінювати ефек-
тивність ведення ними бізнесу доцільно ґрунтуючись на систем-
ному підході, яким передбачається розгляд поняття «ефек-
тивність» як складного системного явища, критеріями якого 
повинні бути безпосередньо фінансові результати його діяльно-
сті, результативність, продуктивність та банківський ризик. Усе 
це обумовлює потребу в удосконаленні існуючих теоретико-ме-
тодологічних підходів до розуміння економічної сутності ефек-
тивності банківської діяльності та адаптації українською банків-
ською системою західних моделей її оцінювання. 

Аналіз останніх наукових досліджень та публікацій. Про-
блемам оцінювання ефективності банківської діяльності присвя-
чено чимало досліджень як зарубіжних, так і вітчизняних нау-
ковців та практиків, серед яких у першу чергу слід відзначити 
П. Роджанян [1], С. Кумар, С.Гулаті [2], С. Хайлук [3], Н.Ю. Фітас 
[4], Р. Гвахула [5], П. Друкер [6]. С. Джоуді [7], С. Моузас [8] та 
інші. Проте, незважаючи на наявність значної кількості наукових 
робіт, у яких висвітлюється ця тематика, сьогодні недостатньо 
дослідженими залишаються проблеми економічного обґрунту-
вання ефективності діяльності банку та перспектив адаптації 
українськими банками західних методик її оцінювання. 

Мета статті – аналіз сучасних концепцій економічної ефек-
тивності, відповідного понятійного апарату та огляд економе-
тричних методів її оцінювання. 

Виклад основного матеріалу. Ефективність (від латись-
кого efftectus) в перекладі означає результат, наслідок чого-не-
будь, яких-небудь дій, причин, а ефективний (efftectivus) озна-
чає такий, що дає ефект, але не будь-який, а запланований 
заздалегідь. Через те у більшості випадків ефективність трак-
тується як результат цілеспрямованої дії. Як зазначається у 
роботі [4], прийнято вважати, що термін «ефективність» ввели 
до наукового вжитку В. Петті і Ф. Кене, які використовували 
його не як самостійне економічне поняття, а вживали у зна-
ченні результативності для оцінювання урядових та приватних 
заходів із позиції сприяння покращенню економічного життя.  
З кінця ХІХ ст. термін «ефективість» починає використову-
ватись не лише для аналізу економічних процесів, але й для 
оцінки різноманітних дій.

У якості синонімів терміну «ефективність» часто вико-
ристовують продуктивність, рентабельність, прибутковість, 
результативність тощо. В англомовній науковій літературі тер-
міну «ефективність» відповідають як мінімум п’ять понять: 
«effectiveness», «efficiency», «effectuality», «performance» та 
«productivity», які мають дещо різні економічні трактування. 

Найчастіше при оцінюванні ефективності банківських 
установ в англомовній науковій літературі використовують 
терміни «effectiveness» та «efficiency», які фактично представ-
ляють собою дві різні концепції. Так, «efficiency» оцінює здат-
ність випускати продукцію (надавати послуги) із мінімальними 
затратами ресурсів. Іншими словами, «efficiency» фокусується 
на оптимізації використання ресурсної бази з метою забезпе-
чення виробничого процесу із мінімальними витратами. У 
менеджменті «efficiency» розглядається як дослідження опти-
мального використання внутрішніх чинників та середовища 
компанії. Проте, ця міра ефективності лише частково оцінює 
результативність діяльності банку. Це швидше міра операцій-
ної переваги або продуктивності. Efficiency – здатність (як пра-
вило вимірна) не витрачати зайвих матеріалів, енергії, зусиль, 
грошей і часу та досягати бажаного результату. У більш загаль-
ному сенсі, це здатність «робити речі правильно» [8], успішно 
і без перевитрат, тоді як еffectiveness відповідає вираз «робити 
правильні речі». Категорія «efficiency» ґрунтується безпосе-
редньо на кількісному результаті, який визначає, як економно 
витрачаються ресурси, зусилля (input) для вирішення постав-
лених завдань та досягнення цілей (output). Efficiency обчис-
люється за допомогою різноманітних коефіцієнтів, а також 
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відображає короткострокову перспективу. У зв’язку із цим, у 
подальшому термін «efficiency» доцільно перекладати як про-
дуктивність. 

Термін «effectiveness» використовують при оцінюванні 
можливості досягнення цілей компанії, не враховуючи при 
цьому спосіб реалізації планів компанії та оптимальне викори-
стання ресурсів. Отже, «effectiveness» має швидше стратегічне 
значення для компанії та є одним із показників, які характери-
зують рівень впливу зовнішніх чинників на ведення бізнесу [7].

Таким чином, «effectiveness» – можливість досягнення 
бажаного результату. Часто мірою «effectiveness» виступає 
ймовірність досягнення цілі. Дещо або дехто буде ефективним 
в сенсі «effectiveness», якщо вони мають велику ймовірність 
досягнення успіху в певному виді діяльності. «Effectiveness» 
піддається прогнозуванню на основі попередніх даних про 
результати діяльності. П. Дракер визначає «effectiveness» як 
здатність компанії встановлювати правильні задачі для досяг-
нення конкретної мети [6]. Це поняття охоплює не тільки кіль-
кісний бік діяльності та зосереджується не тільки на безпо-
середньому кінцевому результаті, але й охоплює сам процес, 
акцентуючи увагу перш за все на цілях діяльності. 

Таким чином, в контексті оцінювання ефективності банків-
ської діяльності для терміну «effectiveness» найбільш корек-
тним перекладом буде результативність або дієвість, здатність 
досягати поставлених цілей (кількісні значення витрат тут не є 
вирішальними). 

Поняттю ефективність в англійській мові відповідає також 
термін «productivity», який теж можна зустріти у науковій літе-
ратурі при аналізі ефективності банківської діяльності. У вітчиз-
няній науковій літературі під терміном продуктивність зазвичай 
розуміють випуск продукції або деякі інші результати діяльності, 
які було досягнуто за певний проміжок часу. Проте в англомов-
них наукових працях productivity при дослідженні ефективності 
банківської діяльності часто використовують як аналог термінів 
performace або efficiency. В роботі [1] відзначається, що термін 
«productivity» може мати три основних значення:

1) «productivity» є мірою «efficiency», або, іншими сло-
вами, відношення вхідних ресурсів до випуску;

2) «productivity» є композицією effectiveness та efficiency, 
або, іншими словами, output/input +output/goal;

3) «productivity» є значно ширшим поняттям, яке характе-
ризує покращення усіх напрямків діяльності компанії.

Відповідно до визначення терміну «productivity» поданого 
European Productivity Agency та Japan Productivity Center (JPC), 
«productivity» є соціальною концепцією та представляє спо-
сіб мислення («attitude of mind»). Крім цього, Asia Productivity 

Organization(APO) визначає «productivity» як комбінацію 
Efficiency та Effectiveness, або, іншими словами Productivity = 
“Doing things right” + “Doing the right things” [1, с. 553]. Проте, 
значно частіше «productivity» використовують у тому ж еконо-
мічному сенсі, що й «efficiency». У зв’язку із цим, у подаль-
шому «efficiency» будемо перекладати як продуктивність. 

Наступним поширеним в англомовній літературі терміном, 
який визначає рівень ефективності банку є “performance”, який 
означає загальний стан організації, включаючи фінансові і 
нефінансові параметри, досягнутий рівень розвитку і перспек-
тиви [8]. В роботі [4] “performance” (effectuality) перекладається 
як ефективність, яка показує відношення корисного ефекту 
(результату) до витрат на його одержання. У західній науковій 
літературі «performance» визначається як функція (композиція) 
(effectiveness та efficiency, які у свою чергу розглядаються як 
взаємно виключні категорії. 

В роботі [5] авторами було отримано кореляції між 
efficiency, effectiveness та performance Танзанійських комерцій-
них банків (табл.1). Слід відзначити, що аналогічний переклад 
англійських термінів efficiency (продуктивність), effectiveness 
(результативність) та performance (ефективність) можна 
зустріти і в інших роботах (наприклад [3]). 

Таблиця 1
Кореляції між efficiency, effectiveness та performance

Efficiency Effectiveness Performance
Efficiency 1

Effectiveness 0,2351 1
Performance 0,6926 0,8352 1

Результати із таблиці 1 вказують, з однієї сторони, на існу-
вання тісного взаємозв’язку між performance та effectiveness, 
а з другої сторони – на значно менший зв'язок efficiency 
із effectiveness та efficiency із performance. Цей результат 
зайвий раз підтверджує, що комерційний банк ефективний 
у сенсі «efficiency» не обов’язково буде ефективним з огляду 
«effectiveness» і навпаки.

На рис. 1. показано взаємозв’язок між efficiency (продук-
тивність), effectiveness (результативність) та performance (ефек-
тивність). Таким чином, ефективність зазвичай розглядається 
як композиція продуктивності та результативності, що робить 
останні основними економічними показниками, оцінка яких є 
визначальною при визначенні ефективності діяльності банку.

Головна мета оцінювання рівня ефективності банків поля-
гає у виявленні потенційних проблем у їх діяльності з метою 
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Рис. 1. Взаємозв’язок між efficiency із effectiveness та performance
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розроблення своєчасних антикризових заходів на мікро- та 
макрорівнях. У науковій літературі найчастіше зустрічаються 
два підходи до вимірювання ефективності банків: бухгалтер-
ський підхід, який ґрунтується на використанні фінансових 
коефіцієнтів та економетричний підхід. Традиційно найпо-
ширенішим та історично найпершим підходом був бухгалтер-
ський метод. Проте, враховуючи обмеженість такого підходу 
та появі нових теоретичних та методологічних досягнень в 
управління банківською діяльністю, останнім часом все біль-
шої популярності набувають альтернативні підходи: непара-
метричні (Data Envelopment Analysis (DEA)) та параметричні 
(Stochastic Frontier Approach (SFA)). Крім цих двох найбільш 
поширених підходів, на практиці використовують також інші 
параметричні методи (метод без специфікації розподілу DFA 
та метод широкої межі TFA) і непараметричні методи (метод 
вільного місцезнаходження FDHA та індекси продуктивності).

Одним із недоліків методу фінансових коефіцієнтів є склад-
ність їх використання для порівняння ефективності різних ком-
паній, що спонукало науковців до розроблення нових підходів, 
одним із яких є метод DEA (Data Envelopment Analysis). Пере-
вагами методу DEA є можливість оцінити ефективність банків 
з урахуванням кількох вхідних та вихідних параметрів та від-
сутність необхідності аналітичного представлення виробничої 
функції. Крім цього, у методі DEA, на відміну від методів най-
менших квадратів та SFA, не передбачено визначення типу роз-
поділу випадкової помилки. Ефективність кожного банку може 
бути розрахована шляхом множення оцінок продуктивності та 
результативності його діяльності [3, с. 457].

Реалізований у моделі DEA багатовимірний системний під-
хід може бути використаний для інтегрування значно більшої 
інформації із фінансових показників, а, отже, вирішення про-
блем, які асоціюються із використанням таких коефіцієнтів як 
ROA (Return on Asset) чи Return on Investment (ROI) та маржа 
чистого прибутку. Так, коефіцієнт ROA розкладається на коефі-
цієнти efficiency та effectiveness з допомогою моделі Дюпонта. 
Коефіцієнт оборотності активів (total asset turnover) розгля-
дається як показник продуктивності (efficiency), оскільки він 
характеризує здатність банку ефективно використовувати усі 
свої наявні ресурси. З другої сторони маржа чистого прибутку 
(net profit margin ratio) оцінює здатність менеджменту організа-
ції досягати поставлених цілей (очікуваного випуску) на основі 
наявного операційного доходу. 

Аналізуючи сучасну наукову літературу, присвячену цій 
проблемі, слід відзначити, що більшість науковців все ж вико-
ристовують метод фінансових коефіцієнтів через їх порівняну 
простоту в практичні реалізації. Значно рідше зустрічаються 
непараметричні підходи при оцінюванні ефективності банку. 
Часто при дослідженні ефективності основна увага авторами 
концентрується на визначенні лише efficiency (продуктивності), 
повністю нехтуючи або недооцінюючи при цьому effectiveness 
(результативність), яка саме оцінює рівень досягнення банком 
поставлених стратегічних цілей. Можна зустріти також дослі-

дження, в яких поняття efficiency підміняється performance і 
навпаки, подекуди efficiency та effectiveness не розглядаються 
як окремі економічні категорії. 

У роботі [2] C. Кумар та Р. Гулаті використали Data 
Envelopment Analysis (DEA) для обчислення продуктивності та 
результативності індійських банків за період 2006/2007 років. 
Загальна оцінка ефективності була отримана шляхом множення 
продуктивності та результативності. У двокроковій моделі 
DEA на першому етапі у ролі вхідних параметрів використову-
вались: основний капітал, трудові ресурси та депозити. Вихідні 
параметри першого етапу, а саме кредити, авансові платежі та 
інвестиції є одночасно вхідними параметрами другого етапу. 
Вихідними параметрами другого етапу було взято чистий про-
центний дохід і непроцентні доходи. У результаті авторами 
роботи [3] було отримано результати, які вказують, що висока 
продуктивність (efficiency) не обов’язково означає високу 
результативність (effectiveness) для Індійської банківської сис-
теми. Крім цього, відзначається існування тісного додатного 
кореляційного зв’язку між effectiveness та performance, що супе-
речить результату, отриманому в [9], де у свою чергу наголошу-
ється на позитивній кореляції між efficiency та effectiveness. 

Аналіз ефективності Тайванських банків, проведений 
у дослідженні [10] на основі інновативного DEA підходу, 
який окремо розглядає категорії efficiency та effectiveness 
для подальшого їх агрегування з метою оцінювання сукупної 
ефективності банку, показав дуже мале значення кореляцій 
між efficiency та effectiveness. Використавши такий же підхід, 
додатково включивши у ролі фактору ризику фінансовий леве-
ридж, в роботі [11] було проведено дослідження ефективності 
Австралійських банків. Для цього було використано трьохкро-
кову DEA модель. На першому етапі оцінюється ризик, пов’я-
заний із використанням залученого капіталу. Другий етап ана-
лізує продуктивність (efficiency) – здатність банку генерувати 
прибуток із наявних активів та ресурсів. Останній етап перед-
бачає дослідження результативності (effectiveness) − можливо-
сті банку отримати необхідний результат на основі отриманого 
прибутку (див. рис. 2). 

У результаті оцінювання ефективності (performance) 
шести австралійських банків було виявлено, аналогічно до 
дослідження Тайванський банків [10], що висока продуктив-
ність (efficiency) не завжди означає високу результативність 
(effectiveness) і навпаки. Підхід до оцінювання ефективності 
діяльності банків на основі використання DEA моделі дає 
змогу не лише порівнювати банки один із одним, але й визначає 
потенційні можливості для підвищення рівня ефективності їх 
діяльності (performance) за рахунок покращення їх продуктив-
ності або результативності. 

У роботі [3] метод DEA було використано для побудови 
двокрокової моделі оцінки ефективності діяльності банків з 
урахуванням нечітких параметрів. Метод DEA заснований на 
побудові межі ефективності і він дозволяє оцінювати лише від-
носну ефективність банків, тобто їх ефективність в порівнянні 
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Рис. 2. Вхідні та вихідні параметри етапів DEA моделі
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з іншими банками. Можливість порівняння банків залежно від 
ефективності їх діяльності може бути використане для побу-
дови рейтингових моделей, які відіграють важливу роль у бан-
ківському ризик-менеджменті для визначення вимог до капі-
талу згідно із Базелем ІІ [12]. 

Оскільки банківський бізнес характеризується високим 
рівнем ризикованості, при оцінюванні ефективності діяльності 
банку слід враховувати фактор ризику, а саме співвідношення 
«прибутковість — ризик». З цією метою на практиці використо-
вують методологію RAROC (risk adjusted return on capital), яка 
є однією з найпоширеніших моделей оцінювання банківських 
ризиків та потреби банку в капіталі. 

Висновки. Таким чином, на сьогодні фактично не розро-
блено єдиного підходу до визначення економічної ефектив-
ності діяльності комерційних підприємств загалом та банків 
зокрема. Одна з основних проблем коректного економічного 
трактування економічної сутності терміну «ефективність бан-
ківської діяльності» полягає перш за все у наявності значної 
кількості синонімів, таких як продуктивність, рентабельність, 
прибутковість, результативність тощо, які активно використо-
вують у своїх дослідженнях науковці, підміняючи подекуди 
одне поняття іншим. 

Практика показує, що найбільш гнучким та перспективним 
методом оцінювання ефективності (performance) діяльності 
банку як відношення корисного ефекту (результату) до витрат 
на його одержання, є представлення загальної ефективності у 
вигляді композиції результативності (effectiveness) та продук-
тивності (efficiency), які у свою чергу розглядаються взаємно 
виключними категоріями. Підхід до оцінювання ефективності 
діяльності банків на основі використання DEA моделі дозволяє 
не лише порівнювати банки, але й визначати потенційні мож-
ливості для підвищення рівня ефективності їх діяльності. 
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Эффективность деятельности банков: экономиче-
ская сущность и методы оценки

В статье проанализированы современные подходы 
к пониманию экономической сущности понятия «эф-
фективность банковской деятельности». Рассмотрены 
ключевые проблемы, которые возникают при оценке 
эффективности деятельности банка и связанные с от-
сутствием унифицированного понятийного аппарата и 
соответствующих моделей оценки производительности 
и результативности.
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DEA модель, параметрические методы, непараметри-
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Kyshakevych B.Yu., Kubai R.Yu., Mazharov D.V. 
Bank operating efficiency: economic essence and 
methods of evaluation

Summary. In the article, the modern approaches to the 
understanding of an economic essence of the term "efficien-
cy of banking" are discussed. The key issues arising in as-
sessing the effectiveness of the bank and related to the lack 
of a unified conceptual technique and appropriate models of 
evaluation of productivity and performance are considered.

Keywords: bank operating efficiency, DEA model, 
parametric methods, nonparametric methods, productivity, 
performance.
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ЩОДО ПИТАННЯ ВИМІРЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 
КРАЇН: ОСНОВНІ МЕТОДИ І ПРИЙОМИ

Анотація. Встановлено, що міжнародна торгівля 
має два основних напрями протікання: динамічний та 
структурний. Обґрунтовано можливість використання 
теорії часових рядів для дослідження міжнародної тор-
гівлі. Описано мету застосування статистичного аналі-
зу часових рядів. Узагальнено, що і для структурного, і 
для динамічного характеру протікання торгівлі можна 
провести компаративний аналіз основних показників на 
основі абсолютних, відносних величин або / і описових 
статистик. Виявлено ефективність їх застосування для 
дослідження міжнародної торгівлі.

Ключові слова: абсолютні величини, відносні вели-
чини, компаративний аналіз, міжнародна торгівля, опи-
сові статистики, часові ряди.

Постановка проблеми. Для ефективної організації 
міжнародної торгівлі важливим є прогнозування та аналіз 
цього процесу. Враховуючи специфіку міжнародної тор-
гівлі, можна стверджувати, що вирішення цих завдань від-
бувається в умовах невизначеності та неповноти інформації. 
Саме тому доцільно використовувати математичні моделі та 
методи при вирішенні цих завдань. Отже, постає потреба в 
описі деякої сукупності методів, що дозволить в певній мірі 
дослідити характер динамічних та структурних змін міжна-
родної торгівлі. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням 
методології оцінки міжнародної торгівлі присвячено чимало 
робіт видатних науковців, зокрема таких як Анісімова О.Ю. 
[1], Бутко М.П. [2], Ляшенко О.М. [3], Михайлов В.С [4], 
Чорна М.В. [5] та інші.

Мета статті – запропонувати ряд методів для дослідження 
характеру динамічних та структурних змін міжнародної тор-
гівлі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз між-
народної торгівлі, як і будь-якого соціально-економічного про-
цесу, проводиться із використанням різноманітних методичних 
прийомів: порівняння, узагальнення, групування, розрахунку 
середніх величин, індексів, динамічних рядів, математичного 
моделювання та інших. Також при проведенні аналізу даного 
процесу обчислюють аналітичні показники (абсолютні або/і 
відносні величини) та описові статистики, будують діаграми 
і графіки, складають аналітичні таблиці, будують динамічні 
ряди тощо. 

При проведенні статистичного аналізу міжнародної тор-
гівлі використовують два типи вихідних даних:

– дані, що характеризують структуру торгівлі у певний 
період часу;

– дані, що характеризують країну за обсягами торговельних 
операцій в динаміці, тобто за ряд послідовних періодів часу.

Аналіз спостережних даних без додаткової інформації та 
без врахування впливу зовнішніх факторів є особливістю про-
гнозування часових рядів.

Часовий ряд можна означити як сукупність значень будь-
якого показника за декілька послідовних періодів часу [2]. 
Окремі спостереження часового ряду називають його рівнями. 
Кожному рівню часового ряду ставиться у відповідність пев-
ний момент часу. Залежно від кількості показників, значення 
яких відповідають кожному моменту часу, часові ряди бувають 
одновимірні та багатовимірні. Основним завданням статистич-
ного аналізу часових рядів є побудова математичної моделі, за 
допомогою якої можна пояснити та спрогнозувати поведінку 
ряду на майбутні періоди. 

Для того, щоб часовий ряд був правильно сформований 
однією із важливих умов є порівнянність його рівнів. Тобто, 
рівні ряду повинні відображати сутність і мету процесу дослі-
дження та бути однорідними за економічним змістом. Осо-
бливо важливим для компаративного аналізу є представлення 
статистичних даних у вигляді часових рядів для досягнення 
порівнянності одних даних з іншими. Адже дані, що отриму-
ються із різних спостережень при зіставленні можуть відрізня-
тися методологічно [7]. Саме тому особливо проблематичним 
при міжнародних порівняннях є вибір методики розрахунку 
порівнюваних рівнів ряду. 

Окрім цього, існує проблема вимірюваності показників 
міжнародної торгівлі [7]. При аналізі часових рядів слід врахо-
вувати, що обсяги товарних операцій можуть бути виміряні у 
вартісних, натуральних та трудових одиницях. Ця невідповід-
ність в одиницях вимірювання є причиною суттєвих трудно-
щів при вимірюванні основних показників зовнішньої торгівлі 
країни. 

Оскільки метою прикладного статистичного аналізу часо-
вих рядів є побудова моделі ряду, за допомогою якої можна 
пояснити поведінку ряду і здійснити прогноз на майбутні 
періоди, для практичної реалізації проведення аналізу часових 
рядів важливим є врахування структури ряду та його ймовір-
нісних характеристик.

Аналіз часового ряду починається із побудови та дослі-
дження його графіка. При проведенні вибіркових досліджень 
достатньо інформативними є найпростіші числові характе-
ристики описової статистики (середня арифметична, середнє 
арифметичне відхилення, дисперсія, середнє квадратичне від-
хилення, розмах варіації, медіана, коефіцієнти асиметрії та екс-
цесу), крім того, графічне зображення ряду є допоміжним при 
проведенні аналізу вибірки даних. Проте при аналізі часових 
рядів графічне представлення табличної інформації дозволяє 
зробити багато висновків, тоді як описові статистики не дають 
розуміння характеру процесу. Після побудови графіка та про-
ведення попереднього аналізу у часовому ряді виокремлюють 
та вилучають детерміновані складові. Далі дослідження випад-
кової складової проводять за допомогою побудови аналітичної 
функції, що характеризує залежність рівнів ряду від часу. Цей 
спосіб моделювання тенденції часового ряду є найпоширені-
шим і носить назву «аналітичне вирівнювання тимчасового 



205

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

ряду». Коли здійснена побудова загальної моделі ряду, прово-
диться перевірка її адекватності, після чого відбувається про-
гнозування майбутньої поведінки ряду. 

Оскільки одержати точне прогнозне значення випадкового 
процесу, яким є часовий ряд, неможливо, для здійснення про-
гнозу потрібно досягнути екстремального значення критерію 
оптимальності прогнозної моделі. Таким чином виникає необ-
хідність прийняття рішення щодо вибору найкращої з наяв-
них альтернатив. Вибір критерію оптимальності залежить від 
економічної сутності задачі. При дослідженні торгівлі це може 
бути, наприклад, максимум вартості валової продукції, мак-
симум валового доходу, мінімальна собівартість, мінімальні 
витрати праці, інших ресурсів та інші. В умовах неповної 
інформації будь-яке рішення приймають, враховуючи кількісні 
характеристики тієї чи іншої конкретної ситуації.

При проведенні прогнозів використовують статистичні 
методи, на основі яких обирають відповідну математичну 
модель, що виражає існуючі взаємозв’язки і закономірності 
процесу, який досліджуємо, та буде інструментом прогнозу-
вання. Моделі із використанням часових рядів на сьогодні є 
найбільш ефективними. 

Після того, як нами було проведено певні дослідження 
характеру динамічних та структурних змін міжнародної тор-
гівлі, ми отримали висновки, на основі яких можна запропо-
нувати методологічний апарат для проведення компаративного 
аналізу торгівлі. Цей аналіз відповідно до різноманітності 
спостережних даних поділимо на дві частини: динамічну та 
структурну (рис. 1). Перша частина дозволить оцінити рівень 
розвитку зовнішньої торгівлі кожної країни та порівняти рівні 
торгівлі кількох країн між собою. А друга частина аналізу доз-
волить виявити взаємозв’язки між структурними елементами 
міжнародної торгівлі. Дослідження і першої, і другої складової 
здійснюється за допомогою певних величин, які розрахову-
ються на основі статистичних даних. 

Абсолютні величини для проведення компаративного ана-
лізу є не придатними, оскільки обсяги та приріст торговельних 
операцій для різних країн і для різних струк-
турних елементів вимірюються у млн дол. та 
сильно відрізняються між собою, тому показ-
ники, виміряні у млн дол., будуть приводити 
до хибних висновків.

Більш результативним буде використання 
відносних величин (частки, індекси нерівно-
сті тощо). Для дослідження структури між-
народної торгівлі доцільно використовувати 
показник структурної еластичності, коефі-
цієнт росту (спаду), коефіцієнт загальної 
структурної зміни, індекс середньорічних 
змін тощо. На основі розрахованих відносних 
показників частково можна здійснити компа-
ративний аналіз торгівлі країни або структур-
ний компаративний аналіз.

Числові характеристики описової ста-
тистики міжнародної торгівлі забезпечують 
короткий підсумок про вибірку та про спо-
стереження, які були зроблені. Дані висновки 
можна представити як кількісно, так і візу-
ально. Крім того, вони можуть бути основою 
початкового опису даних як частина більш 
ширшого статистичного аналізу, або вони 
можуть бути достатніми для конкретного 

дослідження [8]. Більш детальний аналіз ситуації в динаміці 
дозволяє відстежити основні структурні зміни, що відбува-
ються в сфері імпорту та експорту досліджуваних товарних 
груп. Отже, при аналізі міжнародної торгівлі використання 
описових статистик придатне із певними умовами. 

При проведенні статистичного аналізу торгівлі можна 
поділити статистичні характеристики на умовні та безумовні. 
Зокрема, для здійснення короткотермінових та довготермі-
нових прогнозів протікання торгівлі застосовують умовне та 
безумовне математичне прогнозування. Дані числові характе-
ристики відрізняються тим, що безумовні статистичні характе-
ристики розраховуються без накладання умов на обсяги даних, 
за допомогою яких визначаються ці характеристики. Отже, і 
для обчислення дисперсії необхідні дані, що розглядається в 
процесі аналізу торгівлі, є відомими величинами. Таким чином, 
безумовне математичне прогнозування доцільно використову-
вати для здійснення довготермінових прогнозів. 

Що ж стосується умовних статистичних характеристик, які 
використовують при здійсненні аналізу динаміки протікання 
торгівлі, то це функції часу, що визначаються на кожний кон-
кретний період часу. Для їх розрахунку необхідною умовою є 
наявність даних на вибраний період часу, щоб можна було б 
виконати відповідні обчислення.

На відміну від безумовного, умовне математичне прогно-
зування використовують при здійсненні короткотермінових та 
середньотермінових прогнозів. А умовну дисперсію та стандартне 
відхилення іноді використовують як міру ризику. Наприклад, при 
аналізі цінової політики, формуванні правил торгівлі на міжнарод-
ному ринку, аналізі економічних ризиків тощо. Отже, аналітично 
правильно знайдена дисперсія дає змогу точніше описати і спро-
гнозувати значення відхилень даних від норми.

Як свідчить практика моделювання, розраховані умовні 
та безумовні значення числових характеристик є надзвичайно 
потрібними при побудові моделей. 

Висновки. Отже, міжнародну торгівлю можна охарактери-
зувати як соціально-економічний процес, що має два напрями 
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Рис. 1. Методологічні аспекти проведення  
компаративного аналізу міжнародної торгівлі
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протікання: структурний та динамічний. Враховуючи характер 
протікання даного процесу, до дослідження міжнародної тор-
гівлі можна застосувати теорію часових рядів. Таким чином на 
основі статистичного аналізу можна побудувати математичну 
модель, що зможе пояснити поведінку ряду і здійснити про-
гноз на майбутні періоди. При прогнозуванні динаміки часових 
рядів важливим є вибір технології, що забезпечить отримання 
високої якості прогнозів та прийнятих рішень, які на них ґрун-
туються.

І для структурного, і для динамічного характеру проті-
кання торгівлі можна провести компаративний аналіз основних 
показників на основі абсолютних, відносних величин або/і 
описових статистик.

Наші дослідження привели нас до висновку, що абсолютні 
величини для проведення компаративного аналізу є не придат-
ними. Більш доцільним є використання відносних величин, 
оскільки на основі розрахованих відносних показників част-
ково можна здійснити компаративний аналіз торгівлі країни 
або структурний компаративний аналіз. Та найбільш придат-
ним є використання описових статистик із певними умовами 
та без них. Безумовні числові характеристики підходять для 
отримання довготермінових прогнозів, натомість умовні харак-
теристики більше використовують для здійснення короткотер-
мінових та середньотермінових прогнозів протікання торгівлі 
в динаміці.
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Дзюбановская Н.В. Относительно вопроса  
измерения международной торговли стран: основ-
ные методы и приемы

Аннотация. Установлено, что международная тор-
говля имеет два основных направления протекания: ди-
намический и структурный. Обоснована возможность 
использования теории временных рядов для исследова-
ния международной торговли. Описаны цели примене-
ния статистического анализа временных рядов. Обоб-
щено, что и для структурного, и для динамического 
характера протекания торговли можно провести компа-
ративный анализ основных показателей на основе абсо-
лютных, относительных величин и/или описательных 
статистик. Показана эффективность их применения для 
исследования международной торговли.

Ключевые слова: абсолютные величины, временные 
ряды, компаративный анализ, международная торговля, 
описательные статистики, относительные величины.

Dziubanovska N.V. With regard to the question of 
measurement of the international trade of countries:  
basic methods and techniques

Summary. It is considered two main directions of inter-
national trade flow in this article: dynamical and structural. 
The possibility of theory of time series usage for the inves-
tigation of international trade is proved. The purpose of the 
appliance of statistical time series analysis is described. It 
is generalized that for structural as well as dynamic charac-
ter of trade flow the comparative analysis of key indicators 
based on absolute, relative values or/and descriptive statis-
tics can be conducted. The effectiveness of their implication 
for international trade investigation is revealed.

Keywords: absolute values, relative values, compara-
tive analysis, international trade, depictive statistics, time 
series.
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МОДЕЛЮВАННЯ ЦІЛІСНОЇ СТРУКТУРИ  
ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ  

ЗА ПОКАЗНИКОМ ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ
Анотація. У статті побудована модель залежності 

показника ВВП на душу населення країни як багато-
факторна лінійна регресія, значущість та якість якої 
оцінено за відповідними статистичними критеріями. За 
результатами розв’язання оптимізаційної задачі обґрун-
товано найбільш доцільну структуру господарського 
комплексу країни, яка забезпечує цілісність національ-
ної економіки та високий рівень суспільної продуктив-
ності праці.

Ключові слова: структура економіки, економетрич-
на модель, оптимізація, ВВП на душу населення, ціліс-
ний господарський комплекс.

Постановка проблеми. Сучасна національна економіка 
являє собою надзвичайно складну соціально-економічну 
систему, що характеризується наявністю зв'язків і відносин між 
елементами, які її утворюють, та нерозривною єдністю із серед-
овищем, у взаєминах з яким система проявляє свою цілісність. 

Одним із суттєвих показників, що відображає цілісність 
та ефективності національної економіки, є розмір валового 
внутрішнього продукту (ВВП) на душу населення. Розмір 
показника суспільної продуктивності праці визначається рів-
нем оптимальності структури національної економіки та її 
господарського комплексу. Саме тому особливо актуальним 
постає питання розробки моделі оптимальної структури гос-
подарського комплексу національної економіки за показником 
ВВП на душу населення, що уможливлює визначити вектори 
розвитку для бідних та середнього розвитку країн в напрямку 
цілісності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження 
динаміки ВВП країни та чинників впливу на даний показ-
ник вивчали А.А. Мазаракі, В.Д. Лагутін, Т.М. Мельник, 
В.В. Попова, К.О. Тертична. Проблеми структурних перетво-
рень у національній економіці, вплив структурних чинників 
на якісні аспекти економічного розвитку національної еко-
номіки висвітлено у працях таких зарубіжних та українських 
науковців, як Д.П. Богині, В.Ф. Беседіна, А.С. Музиченько, 
О.М. Бойко, С.Ю. Глазьева, М.О. Кобзистого, О.В. Коло-
мийцевої, О.Ю. Красильникова, В.І. Крючкової, І.П. Лукінова, 
Т.П. Шинкоренко та багато інших. Проте в множині публіка-
цій недостатньо уваги приділяється моделюванню залежності 
величини ВВП на душу населення від зміни ключових факторів 
та визначенню оптимальної структури господарського комп-
лексу національної економіки, яка забезпечить її цілісність.

Метою статті є побудова моделі оптимальної структури 
господарського комплексу національної економіки за показни-
ком ВВП на душу населення.

Виклад основного матеріалу. Для оцінки факторів впливу 
на зміну рівня суспільної продуктивності праці населення сьо-
годні використовується велика кількість показників. Динаміка 
кожного показника окремо висвічує лише одну сторону про-
цесу формування ВВП, тому проблема побудови моделі ВВП 
на душу населення є досить багатовимірною. До дослідження 
рівня суспільної продуктивності праці, як економічного 
об’єкта, доцільно застосувати підхід математичного моделю-
вання, як і для більшості економічних систем. 

Математична модель кожного об’єкта містить у собі три 
групи елементів: характеристику об’єкта, яку потрібно визна-
чити (невідомі величини), – вектор ),...,,( 21 nzzzZ = ; 
характеристику зовнішніх (щодо модельованого об’єкта) умов, 
які змінюються, матриця ),...,,( 21 muuuU = ; сукупність 
внутрішніх параметрів об’єкта – F. Множини умов та параме-
трів можуть розглядатись як екзогенні величини (тобто такі, 
які визначаються поза рамками моделі), а величини, що нале-
жать вектору Z, – як ендогенні (тобто такі, які визначаються за 
допомогою моделі). Математичну модель можна тлумачити як 
особливий перетворювач зовнішніх умов об’єкта на характери-
стики об’єкта, які мають бути знайдені [2].

Залежно від способу вираження співвідношень між зовніш-
німи умовами, внутрішніми параметрами та характеристиками, 
які мають бути знайдені, математичні моделі поділяються на 
дві групи: структурні та функціональні. Відмінності між 
структурними та функціональними моделями мають віднос-
ний характер. Вивчення структурних моделей дає одночасно 
цінну інформацію про поводження об’єкта, при вивченні 
функціональних моделей виникають гіпотези про внутрішню 
структуру об’єкта [2]. Враховуючи цей факт та необхідність 
вивчення саме структури національної економіки пропону-
ється побудувати економетричну модель ВВП, яка належить до 
функціональних моделей та дозволяє кількісно описати зв’язок 
між вхідними показниками та результативним показником. 

Побудова і дослідження економетричної моделі мають 
ряд особливостей. Ці особливості пов’язані з тим, що еконо-
метричні моделі є стохастичними. Вони кількісно описують 
кореляційний зв’язок між економічними величинами. Щоб 
побудувати економетричну модель, необхідно: мати достатньо 
велику сукупність спостережень вихідних даних; забезпечити 
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однорідність сукупності спостережень; забезпечити точність 
вихідних даних. Досліджувані дані вихідної сукупності спо-
стережень повинні мати: однаковий ступінь агрегування; одно-
рідну структуру одиниць сукупності; одні й ті самі методи 
розрахунку показників у часі; однакову періодичність обліку 
окремих змінних; порівнянні ціни та однакові інші зовнішні 
економічні умови [2].

Модель структури господарського комплексу національної 
економіки за показником рівня суспільної продуктивності праці 
населення розглядається за даними 18-ти найбільш високороз-
винених країни світу, які входять до одного кластера міжнарод-
ної економіки, а саме: Австрія, Бельгія, Данія, Великобританія, 
Ізраїль, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Німеччина, Норвегія, 
Фінляндія, Франція, Швеція, Швейцарія, Японія, Нідерланди, 
Ісландія [1]. У межах виділеного кластера країн спостеріга-
ється кількісна однорідність показників за рівнем значень, яка 
дає можливість виділити найбільш суттєві для кластера чин-
ники впливу на формування їх ВВП. Так, середнє значення 
ВВП на душу населення цих високорозвинених країн за дослі-
джуваний період відзначається на рівні 43 235,07 дол. США 
на рік, у той час як для країн менш розвиненого кластеру, до 
якого входить Україна, це значення лише 12448,80 грн [1]. Крім 
того однорідність визначається і на якісному рівні, що визначає 
однотипність обраних економічних об’єктів, їх однакову якість.

У загальному вигляді економетрична моделі структури роз-
винених країн за показником рівня суспільної продуктивності 
праці запишеться рівнянням множинної регресії: 

),,,...,( 21 euuufZ m= ),
де Z – ендогенна залежна змінна (показник ВВП на душу 

населення, дол. США); ),1(, mju j =  – екзогенні незалежні 
змінні (показники, що досліджуються як складові формування 
структури господарського комплексу національної економіки 
країни); e – випадкова змінна, стохастична складова.

В якості екзогенних змінних розглядаються такі показники: 
u1 – експорт товарів та послуг (% від ВВП); u2 – високотехно-
логічний експорт (% від експорту промислових товарів); u3 – 
експорт товарів та послуг, річний темп росту (%); u4 – імпорт 
товарів та послуг (% від ВВП); u5 – імпорт товарів та послуг, 
річний темп росту (%); u6 – прямі іноземні інвестиції, чисті 
надходження (% ВВП); u7 – прямі іноземні інвестиції, чистий 
відтік (% від ВВП); u8 – витрати на дослідження і розробки (% 
від ВВП); u9 – додана вартість сільського господарства, мис-
ливство, лісове господарство, рибальство (%); u10 – додана 
вартість добувної промисловості, комунальні послуги (%); 
u11 – додана вартість обробної промисловості (%); u12 – додана 
вартість будівництва (%); u13 – додана вартість оптової та роз-
дрібної торгівлі, ресторанів і готелів (%); u14 – додана вартість 
транспорту, складського господарства і зв'язку (%); u15 – додана 
вартість інших видів діяльності (%); u16 – загальний індекс про-
мислового виробництва (базовий рік: 2010 = 100%). Виділені 
показники впливу на формування ВВП країни відповідного 
кластера в достатній мірі відтворюють об’єкт дослідження.

Для побудови рівняння множинної регресії найбільш поши-
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. 
Обчислення параметрів лінійної регресії здійснюється за мето-
дом найменших квадратів (МНК), що дає змогу проаналізувати 
залишки моделі та визначити узгодженість специфікації моделі 
передумовам «класичної» моделі лінійної регресії. 

Питання про вибір найкращої форми залежності має базу-
ватися на перевірці ступеня узгодженості виду функції з вихід-
ними даними спостережень. Адекватність побудованої моделі 

можна встановити, аналізуючи залишки моделі. Вони обчис-
люються як різниці між фактичними значеннями залежної 
змінної і обчисленими за моделлю [2].

Основними передумовами застосування МНК є: рівність 
нулю математичного сподівання залишків; наявність сталої 
дисперсії залишків; незалежність між залишками і пояснюваль-
ними змінними; незалежність пояснювальних змінних моделі. 
Для обчислення параметрів лінійної регресії за методом най-
менших квадратів було використано функцію «ЛИНЕЙН», вбу-
довану в програмний пакет MS Excel.

Отримано таке рівняння моделі за показником ВВП на 
душу населення країни:
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 (1)

Для перевірки статистичної значущості оцінок параметрів 
моделі (1) знайдено стандартні помилки та величини оцінок  
t-статистики Стьюдента:
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.

Величини оцінок t- статистик Стьюдента свідчать про ста-
тистичну значущість коефіцієнтів регресії (за рівнем значу-
щості не більшим, ніж 0,1), що підтверджує доцільність роз-
гляду кожної з пояснюючих змінних у моделі. 

Якість побудованої моделі (1) в цілому можна оцінити за 
допомогою коефіцієнта детермінації (R2), значення якого розра-
ховується в розділі статистики функції «ЛИНЕЙН». Отримано 
R2=0,998, що свідчить про суттєву залежність показника ВВП 
на душу населення від досліджуваних пояснювальних змінних, 
отже 99,8% мінливості ВВП на душу населення пояснюється 
мінливістю величин екзогенних змінних, і лише 0,2% – вплив 
неврахованих факторів.

Значущість рівняння побудованої множинної регресії в 
цілому також оцінюється за допомогою F-критерію Фішера, 
розрахункове значення якого видається в розділі статистики 
функції «ЛИНЕЙН». Отримано, що .8,1398=F  Визначено таб-
личні значення F-критерію Фішера з параметрами 
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 за рівнем значимості 

eub...ububbZ +++++= 161522110  

.2,979,1545,6478,55
5,43228,5740,7686,308,6704,354

5,5297,1841,10928,3035,4005,1197

16151413

121110987

654321

uuuu
uuuuuu

uuuuuuZ

−+−−
−++++++
+−+−−+=

 

.24,1)(
;58,1)(;49,2)(;73,3)(;80,6)(;74,3)(

;01,6)(;17,1)(;05,1)(;08,3)(;29,4)(
;39,1)(;11,6)(;81,1)(;99,4)(;28,7)(

16

1514131211

109876

54321

−=
=−=−===

====−=
=−=−===

ut
ututututut

ututututut
ututututut

 

161 == mk   

472 =−= mnk   

05,0=α   

01,0=α  

95,1)05,0( ≈=αтаблF  

2,2)01,0( ≈=αтаблF  

ε+β++β+β= mmZ tttt ...2211  

 

iu

ii
i

Z
Z s

uut
s

ZZt −
=

−
= ,  

Zs
e

=ε  

iuZ ss ,  

Z

u
ii s

s
b i=β  

.220,0172,0138,0018,0
534,0198,0130,0001,0039,0080,0

115,0019,0988,0027,0153,0945,0

16151413

121110987

654321

tttt
tttttt

tttttttz

−+−−
−++++++

+−+−−+=
 

.uuuuuuu 1001514131211109 =++++++  

07,430252,979,1545,6478,55
5,43228,5740,7686,308,6704,354

5,5297,1841,10928,3035,4005,1197

16151413

121110987

654321

=−+−−
−++++++
+−+−−+=

uuuu
uuuuuu

uuuuuuZ

 



















=++++++
≥≥≥

≤≤
≤≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≤≤

≤≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≤≤

.100
,,,

,10589,100
,37,5643,39,84,1524,9,82,1925,14

,58,742,5,22,2399,14,45,2819,5
,67,783,1,13,443,2,52,4794,4
,09,4251,4,70,1494,2,5026,44
,24,1509,3,51,2699,15,5072,14

1514131211109

765341

16

151413

121110

987

654

321

uuuuuuu
uuuuuu

u
uuu

uuu
uuu
uuu
uuu

 

,89,100
,43,39,84,15,11,17,61,5,99,14

,19,5,83,1,43,2,94,4,94,4
,94,2,26,44,09,3,99,15,26,44

16

1514131211

109876

54321

=
=====

=====
=====

u
uuuuu

uuuuu
uuuuu

 

 й 

eub...ububbZ +++++= 161522110  

.2,979,1545,6478,55
5,43228,5740,7686,308,6704,354

5,5297,1841,10928,3035,4005,1197

16151413

121110987

654321

uuuu
uuuuuu

uuuuuuZ

−+−−
−++++++
+−+−−+=

 

.24,1)(
;58,1)(;49,2)(;73,3)(;80,6)(;74,3)(

;01,6)(;17,1)(;05,1)(;08,3)(;29,4)(
;39,1)(;11,6)(;81,1)(;99,4)(;28,7)(

16

1514131211

109876

54321

−=
=−=−===

====−=
=−=−===

ut
ututututut

ututututut
ututututut

 

161 == mk   

472 =−= mnk   

05,0=α   

01,0=α  

95,1)05,0( ≈=αтаблF  

2,2)01,0( ≈=αтаблF  

ε+β++β+β= mmZ tttt ...2211  

 

iu

ii
i

Z
Z s

uut
s

ZZt −
=

−
= ,  

Zs
e

=ε  

iuZ ss ,  

Z

u
ii s

s
b i=β  

.220,0172,0138,0018,0
534,0198,0130,0001,0039,0080,0

115,0019,0988,0027,0153,0945,0

16151413

121110987

654321

tttt
tttttt

tttttttz

−+−−
−++++++

+−+−−+=
 

.uuuuuuu 1001514131211109 =++++++  

07,430252,979,1545,6478,55
5,43228,5740,7686,308,6704,354

5,5297,1841,10928,3035,4005,1197

16151413

121110987

654321

=−+−−
−++++++
+−+−−+=

uuuu
uuuuuu

uuuuuuZ

 



















=++++++
≥≥≥

≤≤
≤≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≤≤

≤≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≤≤

.100
,,,

,10589,100
,37,5643,39,84,1524,9,82,1925,14

,58,742,5,22,2399,14,45,2819,5
,67,783,1,13,443,2,52,4794,4
,09,4251,4,70,1494,2,5026,44
,24,1509,3,51,2699,15,5072,14

1514131211109

765341

16

151413

121110

987

654

321

uuuuuuu
uuuuuu

u
uuu

uuu
uuu
uuu
uuu

 

,89,100
,43,39,84,15,11,17,61,5,99,14

,19,5,83,1,43,2,94,4,94,4
,94,2,26,44,09,3,99,15,26,44

16

1514131211

109876

54321

=
=====

=====
=====

u
uuuuu

uuuuu
uuuuu

 

: 

eub...ububbZ +++++= 161522110  

.2,979,1545,6478,55
5,43228,5740,7686,308,6704,354

5,5297,1841,10928,3035,4005,1197

16151413

121110987

654321

uuuu
uuuuuu

uuuuuuZ

−+−−
−++++++
+−+−−+=

 

.24,1)(
;58,1)(;49,2)(;73,3)(;80,6)(;74,3)(

;01,6)(;17,1)(;05,1)(;08,3)(;29,4)(
;39,1)(;11,6)(;81,1)(;99,4)(;28,7)(

16

1514131211

109876

54321

−=
=−=−===

====−=
=−=−===

ut
ututututut

ututututut
ututututut

 

161 == mk   

472 =−= mnk   

05,0=α   

01,0=α  

95,1)05,0( ≈=αтаблF  

2,2)01,0( ≈=αтаблF  

ε+β++β+β= mmZ tttt ...2211  

 

iu

ii
i

Z
Z s

uut
s

ZZt −
=

−
= ,  

Zs
e

=ε  

iuZ ss ,  

Z

u
ii s

s
b i=β  

.220,0172,0138,0018,0
534,0198,0130,0001,0039,0080,0

115,0019,0988,0027,0153,0945,0

16151413

121110987

654321

tttt
tttttt

tttttttz

−+−−
−++++++

+−+−−+=
 

.uuuuuuu 1001514131211109 =++++++  

07,430252,979,1545,6478,55
5,43228,5740,7686,308,6704,354

5,5297,1841,10928,3035,4005,1197

16151413

121110987

654321

=−+−−
−++++++
+−+−−+=

uuuu
uuuuuu

uuuuuuZ

 



















=++++++
≥≥≥

≤≤
≤≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≤≤

≤≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≤≤

.100
,,,

,10589,100
,37,5643,39,84,1524,9,82,1925,14

,58,742,5,22,2399,14,45,2819,5
,67,783,1,13,443,2,52,4794,4
,09,4251,4,70,1494,2,5026,44
,24,1509,3,51,2699,15,5072,14

1514131211109

765341

16

151413

121110

987

654

321

uuuuuuu
uuuuuu

u
uuu

uuu
uuu
uuu
uuu

 

,89,100
,43,39,84,15,11,17,61,5,99,14

,19,5,83,1,43,2,94,4,94,4
,94,2,26,44,09,3,99,15,26,44

16

1514131211

109876

54321

=
=====

=====
=====

u
uuuuu

uuuuu
uuuuu

 

; 

eub...ububbZ +++++= 161522110  

.2,979,1545,6478,55
5,43228,5740,7686,308,6704,354

5,5297,1841,10928,3035,4005,1197

16151413

121110987

654321

uuuu
uuuuuu

uuuuuuZ

−+−−
−++++++
+−+−−+=

 

.24,1)(
;58,1)(;49,2)(;73,3)(;80,6)(;74,3)(

;01,6)(;17,1)(;05,1)(;08,3)(;29,4)(
;39,1)(;11,6)(;81,1)(;99,4)(;28,7)(

16

1514131211

109876

54321

−=
=−=−===

====−=
=−=−===

ut
ututututut

ututututut
ututututut

 

161 == mk   

472 =−= mnk   

05,0=α   

01,0=α  

95,1)05,0( ≈=αтаблF  

2,2)01,0( ≈=αтаблF  

ε+β++β+β= mmZ tttt ...2211  

 

iu

ii
i

Z
Z s

uut
s

ZZt −
=

−
= ,  

Zs
e

=ε  

iuZ ss ,  

Z

u
ii s

s
b i=β  

.220,0172,0138,0018,0
534,0198,0130,0001,0039,0080,0

115,0019,0988,0027,0153,0945,0

16151413

121110987

654321

tttt
tttttt

tttttttz

−+−−
−++++++

+−+−−+=
 

.uuuuuuu 1001514131211109 =++++++  

07,430252,979,1545,6478,55
5,43228,5740,7686,308,6704,354

5,5297,1841,10928,3035,4005,1197

16151413

121110987

654321

=−+−−
−++++++
+−+−−+=

uuuu
uuuuuu

uuuuuuZ

 



















=++++++
≥≥≥

≤≤
≤≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≤≤

≤≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≤≤

.100
,,,

,10589,100
,37,5643,39,84,1524,9,82,1925,14

,58,742,5,22,2399,14,45,2819,5
,67,783,1,13,443,2,52,4794,4
,09,4251,4,70,1494,2,5026,44
,24,1509,3,51,2699,15,5072,14

1514131211109

765341

16

151413

121110

987

654

321

uuuuuuu
uuuuuu

u
uuu

uuu
uuu
uuu
uuu

 

,89,100
,43,39,84,15,11,17,61,5,99,14

,19,5,83,1,43,2,94,4,94,4
,94,2,26,44,09,3,99,15,26,44

16

1514131211

109876

54321

=
=====

=====
=====

u
uuuuu

uuuuu
uuuuu

 

. Оскільки розрахункове 
значення F-критерію Фішера значно перевищує табличні зна-
чення, можна із упевненістю 99% затверджувати, що побудо-
ване рівняння множинної регресії значиме.

Отже, побудоване рівняння багатофакторної регресії (1) 
задовольняє критеріям якості. Тому його можна використо-
вувати для дослідження впливу пояснювальних змінних і для 
короткострокового прогнозу. 

Для визначення рейтингу впливу вибраних в моделі 
пояснювальних змінних формують лінійну регресійну модель 
в стандартизованих змінних:
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 – стандартизовані змінні, 
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 – залишки моделі в стандартизованих змінних, 
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 – середні квадратичні відхилення змінних моделі,
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 – коефіцієнти регресії в стандартизованих змін-
них [3].
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Сформовано таке рівняння моделі в стандартизованих змін-
них:
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  (2)

За абсолютною величиною β-коефіцієнтів моделі (2) можна 
зробити висновок про силу впливу змінних моделі на резуль-
тативну змінну (ВВП) та визначити рейтинг пояснювальних 
змінних.

Обчислені значення β-коефіцієнтів свідчать, що на форму-
вання показника ВВП на душу населення досліджуваних країн 
найбільш сильно впливають u1 – експорт товарів та послуг, 
u4 – імпорт товарів та послуг, u12 – додана вартість будівництва; 
u16 – загальний індекс промислового виробництва, u11 – додана 
вартість обробної промисловості та u15 – додана вартість інших 
видів діяльності. Слід також відзначити, що на величину показ-
ника ВВП на душу населення країн досліджуваного кластера 
має від'ємний вплив розмір чистих надходжень прямих інозем-
них інвестицій та позитивний вплив розмір чистого відтоку 
прямих іноземних інвестицій, що дозволяє стверджувати про 
незалежність економіки та суттєвий внутрішній економічний 
потенціал цих країн. 

Незважаючи на суттєве випередження країн досліджуваного 
кластера за багатьма показниками соціально-економічного роз-
витку економіки, постає питання визначення найбільш доцільної 
структури господарського комплексу національної економіки, 
за якою ВВП на душу населення матиме найбільше значення в 
умовах розвитку цих країн. Така постановка обумовлює необхід-
ність застосування основних положень теорії оптимізації. 

В багатьох наукових працях, присвячених проблемам опти-
мізації, розв’язання задачі оптимізації складається з наступних 
етапів:

специфікація математичної моделі оптимізації, тобто 
вибір економічного змісту і функціональної форми таких 
складових задачі оптимізації, як: інструментальні змінні – 
математичні величини mxxx ...,,, 21 , які піддаються безпо-
середньому впливу і можуть виступати як засоби досягнення 
критерію оптимуму; критерій оптимуму (цільова функ-
ція) – математичний запис мети задачі, поданий у вигляді 
безперервної диференційованої функції дійсного аргументу 

)...,,,( 21 mxxxF ; допустима множина – множина x, яка 
формується системою обмежень на інструментальні змінні, 
виходячи з економічного змісту вирішуваної задачі;

ідентифікація математичної моделі, тобто статистичне або 
емпіричне визначення параметрів, які входять в модель (необ-
хідною умовою виконання цього етапу є наявність інформації 
щодо основних інструментальних змінних і значеннях цільової 
функції); 

верифікація математичної моделі, тобто статистична пере-
вірка адекватності побудованої моделі (неадекватність моделі 
може виявлятися в недостатній точності апроксимації вихідних 
даних, невідповідності економічної теорії або математичної 
некоректності);

калібрування математичної моделі, тобто налаштування 
(корегування) моделі залежно від результатів попереднього 
етапу (зазвичай калібрування супроводжується ітераційною 
процедурою повторення кореляційного і регресійного аналізів, 
що дозволяє отримати адекватну модель на виході);

розв’язання задачі оптимізації на базі побудованої моделі 
(вибір методу розв'язання залежить від складності і виду цільо-
вої функції, системи обмежень на інструментальні змінні).

Задача оптимізації показника ВВП на душу населення 
досліджуваних країн є задачею статичної оптимізації, 
оскільки вона полягає у виборі такого набору інструменталь-
них змінних (пояснювальних змінних моделі багатофакторної 
регресії) з допустимої множини, який максимізував би зна-
чення цільової функції (ВВП) в заданий момент часу. Такий 
економічний зміст моделі можна вважати специфікацією 
моделі оптимізації.

Цільовою функцією є показник ВВП на душу населення 
(Z), який, як доведено раніше, визначається формулою (1), 
що можна вважати верифікацією моделі. В якості інструмен-
тальних змінних оптимізаційної задачі розглядаються поясню-
вальні змінні u1,u2,...u16 моделі (1). 

Обмеженнями на інструментальні змінні має бути деякий 
коридор значень, які встановлюються за економічним змістом 
змінних та з урахуванням мети задачі.

Безумовно, що експорт товарів та послуг і його темп росту 
має перевищувати або бути на рівні імпорту товарів та послуг і 
його темп росту. Тому 41 uu ≥  і 53 uu ≥ . 

Через загрозу надмірної відкритості національної еконо-
міки доцільно встановити частку експорту та імпорту в струк-
турі ВВП країни не більше ніж 50%. Тому, u1 ≤ 50, u4 ≤ 50.

Крім того, бажано, щоб прямі іноземні інвестиції, чисті 
надходження перевищували або були на рівні прямих інозем-
них інвестицій, чистий відтік. Тому 76 uu ≥ . 

Значне довготривале зростання промисловості може при-
звести до «перегріву» економіки. При цьому більшість промис-
лових підприємств майже повністю вичерпують свої ресурси 
і працюють на межі своїх можливостей. Тому для загального 
індексу промислового виробництва встановлюємо граничне 
значення – 105. Тобто u16 ≤ 105.

Також необхідно врахувати математичне співвідношення 
про рівність 100 % суми всіх показників доданої вартості, 
тобто 
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.
Інші обмеження задачі оптимізації ВВП на душу населення 

встановлено з урахуванням обчислених мінімальних, макси-
мальних та середніх значень пояснювальних змінних.

Значення цільової функції пропонується встановити на 
рівні середнього значення в межах досліджуваного кластеру – 
43 235,07 грн. 

Таким чином, модель оптимізаційної задачі має вигляд
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система обмежень:
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Дана задача є лінійною однокритеріальною оптимізацій-
ною задачею, розв’язання якої здійснено в середовищі про-
грамного пакету MS Excel.

Отримано, що оптимальні значення показників інструмен-
тальних змінних майже на рівні середніх значень, а саме:
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що забезпечить високий рівень показника ВВП на 
душу населення досліджуваних країн, який становитиме 
Z=43235,07 дол. США. Тобто при таких значеннях показників, 
в країні формується власний самодостатній цілісний господар-
ський комплекс.

Отриманий розв’язок можна вважати цілісною характе-
ристикою структури економіки країни та її господарського 
комплексу. Порівнюючи аналогічні показники розвитку еконо-
міки будь-якої країни можна виявити відхилення від оптималь-
них значень та визначити найбільш важливі аспекти управ-
ління економікою.

Висновки. Таким чином, розроблено методичний підхід до 
визначення цілісної структури господарського комплексу наці-
ональної економіки за показником рівня ВВП на душу насе-
лення (рис. 1). 

Запропонований підхід до визначення впливу структурних 
елементів економіки на рівень суспільної продуктивності праці 
заснований на використанні економетричних моделей для 
визначення невідомих параметрів та застосуванні основних 
положень теорії оптимізації для обґрунтування найбільш опти-
мального варіанту структури господарського комплексу країни, 
що забезпечує її цілісність та підвищення значення ВВП на 
душу населення.

Для апробації розробленого підходу були використані 
реальні статистичні дані, оскільки модель орієнтована на 
практичне використання. Крім того, модель дозволяє прово-
дити оптимізацію як в базовому періоді ідентифікації, так і в 
прогнозному, що дозволяє використовувати її в процесі плану-
вання заходів розвитку економіки.
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Рис. 1. Етапи процесу моделювання структури економіки
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целостной структуры хозяйственного комплекса 
национальной экономики по показателю уровня об-
щественной производительности труда населения

Аннотация. В статье построена модель зависимости 
показателя ВВП на душу населения страны как много-
факторная линейная регрессия, значимость и качество 
которой оценено по соответствующим статистическим 
критериям. По результатам решения оптимизационной 
задачи обоснованно наиболее целесообразную структу-
ру хозяйственного комплекса страны, которая обеспечи-
вает целостность национальной экономики и высокий 
уровень общественной производительности труда.

Ключевые слова: структура экономики, экономе-
трическая модель, оптимизация, ВВП на душу населе-
ния, целостный хозяйственный комплекс.

Norik L.О., Hryhorenko А.А. Modelling of an 
integral structure of the national economic complex 
based on GDP per capita indicator

Summary. In the article, a model of dependence of the 
country’s GDP per capita indicator is built as a multifactor line-
ar regression, the significance and quality of which are evaluat-
ed on the basis of applicable statistical criteria; optimal values 
of instrumental variable indicators are obtained. By solving the 
optimization problem, the most viable structure of the national 
economic complex that ensures integrity of the national econo-
my and high GDP per capita indicator is substantiated.

Keywords: economic structure, econometric models, 
optimization, GDP per capita, integral economic complex.
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